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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka V Náchodě
uvádí v květnu
1. 5. 2011
v 19.00 hod.
2. 5. 2011
v 10.00 hod.
v 16.00 hod.
v 19.00 hod.

5. 5. 2011
V 19.00 hod.
Ve 20.00 hod.
Ve 21.00 hod.

Úterý
3. 5. 2011
V 19.00 hod.
SLEVA

Přehlídka studentského divadla
Náchodská Prima sezóna
DS Bedřicha Kaněry při OA Břeclav
Veselé paničky Windsorské
DS Hlavy – ZUŠ Broumov – Kytice
DS Bez Názvu Opava – Klášterní
tajemství (Dekameron)
DS Červiven Krnov – Radosti mládí
(Oněgin byl Rusák)
Vstupné 50 Kč, permanentka na všechna
představení 200 Kč
Prima Jazzový večer v Beránku
Koncert žáků ZUŠ Náchod
– F. A. Band, Královská sedma
Swing sextet a Petr Kroutil
– swing a jazz se zajímavým hostem
(představitelem Dannyho Smiřického)
Martin Brunner Trio
Špičkové a v poslední době i kritikou
často oceňované jazzové těleso
provozující moderní autorský jazz
Velký sál, stolová úprava
Vstupné: 130 Kč
Předprodej v Informačním centru
v Náchodě od 19. 4. 2011
Kompletní program přehlídky je na
www.primasezona.cz a v Náchodském
zpravodaji
Fleret s hostem
Jarmilou Šulákovou
Vstupné: 180, 160, 140 Kč
Předprodej od 13. 4. 2011

Sobota
14. 5. 2011
V 19.00 hod.

Mimořádný
Literárně hudební večer
150 let pěveckého sboru HRON
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč
Předprodej od 20. 4. 2011

Středa
18. 5. 2011
v 19.00 hod.
SLEVA

Petr Přibyl (viola)
Ivana Pokorná (harfa)
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 100, 90 Kč
Předprodej od 26. 4. 2011

Pátek
20. 5. 2011
V 19.00 hod.

Y. Reza: Kumšt
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Jan Tříska, Jan Hrušínský
a Jan Kačer
Prémiové představení ab. cyklu „A“, 30%
sleva při předložení abonentky
Předprodej od 18. 4. 2011

Úterý
24. 5. 2011
V 19.00 hod.
SLEVA

Zahajovací koncert festivalu
Camerata nova Náchod 2011
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Jindřich Roubíček,
sólistka: Eva Šilarová – klavír
Komorní pěvecký sbor Krkonošské
Collegium Musicum
Sbormistr: Vít Mišoň
Vstupné: 90, 80, 70 Kč
Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 50%
sleva při předložení abonentky KHN
Předprodej od 4. 5. 2011

Čtvrtek
26. 5. 2011
V 19.00 hod.

Literárně hudební večer
Krajiny včerejška Tomislava Petra
Malý sál městského divadla
Vstupné: 40 Kč

Mimořádný literárně hudební večer

150 let pěveckého sboru HRON
Dne 14. 5. 1861 založili v Náchodě zpěvumilovní páni spolek zpěvácký pod vedením Karla Kejklíčka. Tento původně mužský pěvecký sbor splynul v roce 1889 s později založeným ženským spolkem Libuše. Od svého založení je sbor nepřetržitě činný a účastní
se významných událostí v životě města. K bohaté historii Hronu patří spolupráce s Josefem Bohuslavem Foersterem, který Hronu
věnoval svoji skladbu Návrat a také koncert v roce 1892, při kterém Hron zpíval pod taktovkou Antonína Dvořáka. Ve vedení Hronu se vystřídalo mnoho obětavých sbormistrů, z nichž je sbor v posledních sedmdesáti letech spojován se jmény Augustina Ptáčka a Vlastimila Čejpa.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě, otevírací doba: pondělí–pátek
8.00–17.00 hodin, sobota 8.30–11.30 hodin, tel. 491 420 420. Sleva 30 % na označené programy pro držitele průkazů MěÚ
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 426 379 vstup zdarma.
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tímto oslovením se na Vás obracím, jak
jsem zjistila, už potřetí v řadě – v měsíci
květnu. To znamená, že už třetí rok (minimálně) patří úvodník Zpravodaje události, která vrcholí v prvním květnovém
týdnu – tedy celostátnímu festivalu studentské tvořivosti NÁCHODSKÁ PRIMA
SEZÓNA. Letos proběhne už po čtrnácté
a určitě není program určen jen účastníkům festivalu, ale i domácím, tedy VÁM!
Celou dobu se snažíme o to, abyste právě vy, kteří žijete v Náchodě – městě Josefa Škvoreckého, vnímali festival jako událost otevřenou a tak nějak „náchodskou“.
Do jaké míry se nám to v posledních letech daří, zjišťujeme pomalu a postupně, třeba při tradičním pálení čarodějnic
na dobrošovské Jiráskově chatě či v průběhu jednodenního festivalu Malá Prima
sezóna, zaměřeného na žáky mateřských
a základních škol.
Za celou tu dobu, kdy je Náchod v květnu ve znamení studentské kultury, byly
na prknech městského divadla a také
v budově Jiráskova gymnázia odehrány
téměř dvě stovky divadelních představení, proběhlo mnoho desítek koncertů různých hudebních žánrů a mnozí účastníci
prvních ročníků se už pomalu stávají známými ve svých oborech, jež před lety reprezentovali právě u nás. Někteří se i vracejí, aby si znovu zopakovali atmosféru,
které se údajně nic nevyrovná, tedy atmosféru provoněnou kvetoucími stromy,
setkávání, objevování, soutěžení, tvoření
a hlavně „pelmelu“ různých uměleckých
aktivit. Ty se mezi sebou mísí a propojují, inspirují a mnohdy mladé umělce nasměrují k tomu, čemu se v budoucnu chtějí věnovat.
O tom, že bude program velice bohatý a zdaleka není určen jen studentům, se
můžete přesvědčit sami. Jednak si můžete
z naší nabídky vybrat už teď, protože celý
program festivalu naleznete v tomto čísle Zpravodaje, a dále můžete sledovat aktuality na www.primasezona.cz. Rádi bychom vás upozornili na body programu,
které stojí za Vaši pozornost. Hned v úvo-

du samozřejmě tradiční prvomájová procházka „Po stopách Josefa Škvoreckého“,
která i letos povede místy, která jsou s naším rodákem úzce spjata, a ožije i některými postavami. Dále započne divadelní
přehlídka, která nabídne šest představení
v Městském divadle dr. Josefa Čížka a v Jiráskově gymnáziu. O Váš zájem budou
usilovat divadelníci z Břeclavi, Broumova,
Opavy, Krnova, Teplic a Boskovic. Sluší se
zmínit, že broumovský soubor Hlavy byl
se svým představením Kytice nedávno doporučen do celostátní divadelní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí. Hudbymilovní se jistě nechají nalákat na jeden
z multižánrových studentských večerů
do sálu restaurace Vatikán. Nebo zavítejte na tradiční jazzové setkání do Beránku.
Zde letos vystoupí dvě tělesa naší Základní umělecké školy – F. A. Band a Královská
sedma a také domácí Swing sextet Emericha Drtiny, v čele s hostujícím saxofonistou Petrem Kroutilem (mj. představitelem
Dannyho Smiřického v televizním seriálu
Prima sezóna). Večer završí Martin Brunner Trio, špičkové a v poslední době i kritikou často oceňované jazzové těleso provozující moderní autorský jazz. Sluší se
připomenout, že celý letošní ročník festivalu a jazzový večer jsou věnovány vzpomínce na Mílu Čermáka, se kterým jsme
se před časem neradi museli rozloučit.
Ve výstavních prostorách regionálního
muzea na Masarykově náměstí Vás čeká
expozice soutěžních výtvarných prací
a objektů, která dýchá mládím a kreativitou. Práce dětí účastnících se Malé Prima
sezóny pak najdete v galerii bývalého kulturního odboru ulici Němcové. Do knihovny a prostor klubu Pranýř se zase můžete
přijít podívat na soutěžní fotograﬁe. Určitě nesmíme zapomenout na ﬁlmovou soutěžní přehlídku v kině Vesmír. I letos jsme
uchystali sérii dílen a workshopů, které
nejsou určeny jen účastníkům festivalu,
ale může se zapojit kdokoliv z vás. Rozhodně toho není málo a tak neseďte doma
a přijďte, bude to PRIMA!!! Více informací získáte v IC v klubu Pranýř od 1. května nebo na našich stránkách.
Tým O.s. Náchodská Prima sezóna
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 5. 4.
Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních,
jeden byl omluven. Číselný popis u zpráv představuje poměr
hlasů při hlasování PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy
mateřských škol a ZUŠ
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací MŠ Havlíčkova, MŠ
Komenského, MŠ Myslbekova a ZUŠ J. Falty.
MŠ Havlíčkova (Plhov)
– ředitelka p. Michaela Trejtnarová
– kapacita 120 dětí, pět heterogenních oddělení
MŠ Komenského
– ředitelka Bc. Alena Dušánková
– kapacita 113 dětí, čtyři heterogenní oddělení, jedna speciální s logopedickým zaměřením
– prezentace na webových stránkách
http://msnachod.webnode.cz/
MŠ Myslbekova
– ředitelka p. Šárka Rojšlová
– kapacita 101 dětí, tři heterogenní oddělení, jedna třída v odloučeném pracovišti U Kočovny
– prezentace na webových stránkách
www.materskeskolky.cz/brezinova
ZUŠ J. Falty – ředitel Mgr. Zbyněk Mokrejš
– 641 žáků ve třech oborech – hudební,
výtvarný, taneční
– prezentace na webových stránkách
www.zusnachod.cz
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru prodeje domu čp. 628 v Čechově ulici
s tím, že bude zajištěn znalecký posudek
a právní stanovisko k organizaci prodeje
s ohledem na podílové spoluvlastnictví.
7-0-1
RM souhlasila se zveřejněním záměru přenechat pozemkovou parcelu č. 757
v Bělovsi o výměře 120 m² do bezplatného užívání pro zřízení dětského hřiště.
8-0-0
RM souhlasila se záměrem uzavřít
smlouvu o výpůjčce se společností Běloveské lázně, a. s., Náchod, jakožto půjčitelem. Předmětem výpůjčky bude bezplatné užívání stavby a pozemků půjčitele
za účelem zprovoznění prameníku minerální vody IDA v areálu lázní Běloves.
8-0-0
Veřejné osvětlení
v úseku opravované Zámecké ul. 8-0-0
RM schválila objednávku pro Vladimíra
Václavíka ELEKTROPROJEKT, Nové Město
nad Metují na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro
provedení stavby na akci „Oprava MK ul.
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Zámecké v Náchodě – Veřejné osvětlení“
s termínem plnění do 29. 4. 2011 za cenu
22 000 Kč bez DPH (26 400 Kč s 20% DPH).
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila čerpání investičního fondu
na nákup nové kopírky pro příspěvkovou
organizaci ZŠ Náchod-Plhov za podmínky
výběru přístroje prostřednictvím e-aukce.
RM schválila čerpání investičního fondu
ve výši 14.000 Kč na výměnu kamerového
systému před hlavním vchodem pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie.
Výpůjčka prostor v Harmonii I
7-0-1
RM souhlasila se zveřejněním záměru
uzavřít smlouvu o výpůjčce s MěSSS Marie na nebytový prostor č. 55 o rozměru
9 m² (event. č. 55) v Harmonii I v Rybářské ulici, který bude sloužit pro poskytování hygienických služeb nepřizpůsobivým osobám.
Darovací smlouva – KŠD ŠŤOVÍČEK,
advokátní kancelář, s. r. o.
8-0-0
RM schválila Darovací smlouvu mezi
KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s. r. o.
a Městem Náchod na dva kusy motocyklů
značky MOTORPO pro Městskou policii.
Havarijní stav balkonu a ozdobných
prvků štítu radnice v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo s panem Milanem Jíchou, Náchod
na opravu havarijního stavu balkonu
a ozdobných prvků štítu radnice za nabídkovou cenu 303.000 Kč s DPH za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření zastupitelstvem města.
Ulice Nad Nemocnicí – dokumentace
k územnímu řízení
8-0-0
RM schválila úhradu 82.000 Kč + DPH
ﬁrmě URBAPlan, spol. s. r. o., Hradec Králové za práce na dokumentaci k územnímu řízení na akci v rámci IPRM – komunikace RD Nad Nemocnicí.
Hrací automaty
5-0-3
RM uložila odboru tajemníka a odboru správy majetku a ﬁnancování připravit příslušnou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví okruh vzdálenosti heren
od sousedství budov škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče
a budov státních orgánů a církví na 15
metrů.
Návrh na demolici objektu
v ulici Parkány v Náchodě
8-0-0
RM uložila odboru investic a územního rozvoje provést demolici objektu města na pozemku č. st.p. 539/2 k. ú Náchod
(bývalý výkupu ovoce a zeleniny od drobných pěstitelů) z důvodu špatného technického stavu.
Ulice Komenského – nástřik
8-0-0
RM uložila odboru investic a územního rozvoje realizovat nástřik parkovacích
stání v ulici Komenského.
ZUŠ Náchod – Stavební úpravy
a přístavba č. p. 247, Tyršova ulice
RM schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku „ZUŠ Náchod – Stavební úpravy
a přístavba č. p. 247, Tyršova ulice“ – Do-

končovací práce ve složení: Ing. Tomáš
Šubert, Eva Zákravská, Lenka Cyrnerová,
náhradníci.
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
s p. Tomášem Ungerem na provedení
opravy hodinového stroje a rozvodů k jednotlivým mechanizmům ciferníků z čp.
247, Tyršova ul. v Náchodě včetně zpětné montáže do věže domu čp. 247 za cenu
245 000 Kč s termínem dokončení nejpozději do 19. 8. 2011.
8-0-0
RM schválila uzavření dodatku
ke smlouvě o dílo se společností Průmstav
Náchod, s. r. o., na stavbu „ZUŠ Náchod
– Stavební úpravy a přístavba č. p. 247,
Tyršova ulice“ týkající se dodatečně požadovaných stavebních prací s výslednou
cenou díla 83.248.691,51 Kč včetně DPH
a termínem dokončení 17. 6. 2011. V celkovém objemu víceprací a méněprací dojde ke snížení ceny díla o 4.971.486 Kč.
8-0-0
Středisko volného času Déčko
RM schválila čerpání investičního fondu
v celkové částce 60.400 Kč na nákup laserového střeleckého trenažéru pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času
Déčko, Náchod.
5-0-3
Nájemní smlouvy VAK
8-0-0
RM schválila nájemní smlouvy mezi
Městem Náchod a Vodovody a kanalizace Náchod a. s., který řeší sponzoring oddílů SK Babí (5.000 Kč), TJ Delfín Náchod
(10.000 Kč) a Oddíl mažoretek MONA Náchod (5.000 Kč).
Možnosti úspor v MHD ﬁ nancované
městem Náchod
8-0-0
RM schválila zrušení nejméně využitých spojů, což přinese roční úsporu
ve výši 237.055 Kč.
Výběr zhotovitelů na opravy
památkových objektů s dotací
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s panem Vítězslav Zilvarem,
Opočno na dodávku prací „Restaurování
schodišťových vitrážových oken radnice čp. 40 v Náchodě“ za nabídkovou cenu
311.146 Kč s DPH.
Odkanalizování oblasti ulic
v Úvoze a Pod Vyhlídkou Náchod 8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci „Odkanalizování oblasti ulic V Úvoze a pod Vyhlídkou“ ﬁrmou Vodovody a kanalizace, a. s.,
Náchod za nabídkovou cenu 186.750 Kč
+ DPH s termínem odevzdání 1. 5. 2011
za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření zastup. města.
Stavební úpravy schodiště č. p .1
– stará radnice, výběr zhotovitele 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Stavební úpravy schodiště čp. 1 – stará radnice,
Masarykovo náměstí, Náchod“ se společností INVEKO CZ, s. r. o., Náchod za nabídkovou cenu 498.525 Kč s DPH.
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Sportovní
zařízení města Náchoda
8-0-0
RM uložila odboru kanceláře tajemníka připravit zřízení dozorčího orgánu příspěvkové organizace Sportovní zařízení
města Náchoda ve složení: Renata Lepšová, Mgr. Miroslav Jindra a Zdeněk Philipp.
Déčko, Bartoňova vila
– oprava kamenné zdi oplocení 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na realizaci zakázky „Náchod Déčko, Bartoňova vila – oprava kamenné zdi
oplocení“ se společností ENTAZE, s. r. o.,
Náchod na snížený rozsah prací odpovídající ceně díla maximálně do 530.329 Kč
s DPH.

TELEGRAFICKY:
RM schválila podpoření občanského
sdružení DOLY BIKERS s projektem BENAMO částkou 10.000 Kč. Projekt se týká
bezpečné jízdy na motocyklu, jeho cílem
je působit na žáky základních a středních
škol a docílit tak snížení nehodovosti mladých řidičů motocyklů.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o reklamě s KSK BONO na období od 1. 1.
do 31. 12. 2011. Za umístění reklamy
v areálu náchodského zámku na oplocení medvědária obdrží město krmivo pro
medvědy.
8-0-0

Zastupitelstvo města 11. 4.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
23 zastupitelů, čtyři byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
ZM schválilo nabytí příslušných částí pozemkových parcel č. 1065/1, 1065/2,
1065/3, 1065/4, 1065/6 a č. 1066/1 vše v k.
ú. Náchod do vlastnictví města Náchoda
formou darovací smlouvy s tím, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí darovací a po provedení stavby
a přesném zaměření díla uzavřeny deﬁnitivní smlouvy. Náklady spojené včetně
daně z převodu nemovitostí ponese Město
Náchod. Jedná se o pozemky soukromých
vlastníků potřebné pro zřízení přístupové komunikace v lokalitě nad Marií.
23-0-0
ZM schválila prodej částí pozemků
č. 390/3 a č. 551/2 vše v k. ú. Lipí u Náchoda, ohraničených propustkem odvodnění terénu za cyklostezkou. Prodejní cena
bude 262 Kč/m2 s tím, že strana kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí.
Jedná se o pozemky na konci náchodského úseku cyklostezky Náchod-Peklo, cca
100 m před první lávkou přes řeku Metuji (za občerstvením Na Ostrovech). 21-0-1
ZM schválilo prodej tří kusů prefabrikovaných garáží ﬁrmě MBR – Milan Brich
Radiotaxi, s. r. o., za 45.000 Kč s tím, že si
kupující zajistí vlastní odvoz.
22-0-1
ZM schválilo převod části městského
pozemku č. 739/4 formou směny za části pozemků č. 593/2 a 606/2, které vlastní společnost LEVEL, s. r. o., pro umožnění

ZPRÁVY Z RADNICE
přístavby čp. 1997 v Plhovské ulici Náklady
spojené se směnou uhradí z poloviny každá strana s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude vypořádán za cenu 100 Kč/m2.
K tomu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí směnné. Pro zpětný převod,
po uplynutí lhůty udržitelnosti projektu,
bude uzavřena na část pozemku pod vjezdy na parkoviště smlouva o smlouvě budoucí kupní s cenou 250 Kč/m2.
19-1-3
ZM schválilo provedení výkupu pozemku č. 1316/8 za cenu 100 Kč/m a pozemku
č. 1331 za cenu 20 Kč/m2 od soukromých
vlastníků. Uvedené pozemky jsou potřebné pro realizaci rekonstrukce ulice Horovy. Město Náchod uhradí veškeré náklady spojené s tímto výkupem včetně daně
z převodu nemovitostí.
23-0-0
ZM schválilo prodej stavební parcely
č. 167 k. ú. Lipí u Náchoda za cenu 150 Kč/
m2 s tím, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Jedná se o majetkové narovnání vtahů k pozemků pod
stavbou garáže žadatelů.
21-1-1
ZM schválilo prodej pozemku č. stav.
p. 3295/3 o výměře 36 m² za cenu 1.724
Kč/m2 a části pozemku Karlova náměstí
č. 1919/8 o výměře 16 m² za cenu 1.800Kč/
m² v k. ú. Náchod s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem. Žadatelka připravuje přístavbu
domu čp. 177 na Karlově náměstí. 19-0-4
ZM schválilo prodej části pozemku
č. 586/9 před objektem čp. 344 v ulici Lipové v Bělovsi, na kterém je přístupový
chodník k provozovně žadatelů za cenu
600 Kč/m2.
22-0-1
ZM zamítlo prodej pozemku č. 129 vedle budovy autoškoly v ulici Mlýnské.
23-0-0
ZM zamítlo prodej pozemku č. 547/3
v Bělovsi. Jedná se o pozemek v prostoru před čp. 129 U Starých Lázní v Bělovsi,
přes který je přístupová trasa k uvedenému domu a je v zájmovém prostoru lázní
Běloves.
23-0-0
ZM schválilo nabytí pozemku č. 2067/80
v Raisově ulici za 420.000 Kč od Správy železniční dopravní cesty. Jedná se o část
pozemku č. 2067/1 pro parkoviště v ulici
Raisově o výměře 863 m²
23-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací
23-0-0
ZM schválilo smlouvy o poskytnutí
dotací jednotlivým subjektům v celkovém objemu 13.570.000 Kč (podrobnosti
na www.mestonachod.cz).
ZM schválilo smlouvu o poskytnutí dotace IC Náchod ve výši 150.000 Kč.
ZM schválilo také smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu a Smlouvy o poskytnutí
dotace vlastním příspěvkovým organizacím: Sportovní zařízení města Náchoda
(6.500.000 Kč), Městské středisko sociálních služeb MARIE (6.871.000 Kč), KINO
VESMÍR (1.200.000 Kč), Středisko volného
času Déčko, Náchod (650.000 Kč), Základní umělecká škola J. Falty (538.000 Kč).
Rozdělení odboru – nový odbor

– investice a rozvoj
21-0-2
ZM schválilo rozdělení stávajících kapitol rozpočtu města č. 12 – a 13 – spravovaných odborem správy majetku a ﬁnancování na nově vzniklé odbory č. 12
– investice a rozvoj města a č. 13 – správa
majetku a ﬁnancování.
Rada města rozhodla s účinností od 1. 4.
2011 o rozdělení odboru správy majetku
a ﬁnancování na odbor investic a rozvoje
města a na odbor správy majetku a ﬁnancování a tím souvisí také rozdělení spravovaných rozpočtových kapitol.
Návrh na přidělení názvu ulice
Za Přádelnou
22-1-0
ZM schválilo název ulice Za Přádelnou
i pro katastrální část Náchod města Náchod ve smyslu zákona o obcích.
Revolvingový úvěr
23-0-0
ZM schválilo přijetí revolvingového úvěru ve výši 38.500.000 Kč za úrokovou sazbu O/N PRIBOR + 0,3 % p. a. od Komerční
banky, a. s., na období 2011/2012 se splatností do 30. 5. 2012 a pověřilo starostu
města pana Jana Birke podpisem příslušného dokumentu.
Parkoviště Krámská
a rekonstrukce ulice Krámská 19-0-4
ZM schválilo záměr realizace úpravy
prostoru za radnicí včetně rekonstrukce
komunikace Krámské v rozsahu „velké“
varianty a předložení několika alternativ
architektonické studie ke schválení ZM.
Smlouva o dotaci
– Stacionář Cesta
22-0-1
ZM schválilo smlouvu o dotaci pro Stacionář Cesta ve výši 120.800 Kč, která je
určena na úhradu pronájmu nebytových
prostor.
Schválení návrhu změny
č. 7 územního plánu
20-0-3
ZM schválilo návrh změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Náchod a vydalo Opatření obecné povahy č. 1/2011.
Valná hromada VAK Náchod, a. s.,
a Beránek Náchod, a. s.
– delegování zástupců města
23-0-0
ZM v souladu se zákonem o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu:
– společnosti VAK Náchod, a. s., pana
ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady,
– společnosti Beránek Náchod, a. s., pana
starostu Jana Birke s mandátem hlasovat
dle programu valné hromady.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu přípravných prací na večerní ohňostroj bude v sobotu 7. 5.
2011 od 9.00 hodin uzavřené zámecké schodiště od Hotelu u Beránka
a od 18.30 hodin bude uzavřený vjezd
na Masarykovo náměstí v Náchodě.
Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2011
otevřen!
Děkujeme za pochopení.
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Kronika
V březnu se narodili:
1. 3.
7. 3.
10. 3.
11. 3.
16. 3.
17. 3.
23. 3.
25. 3.
26. 3.

Jan Mazáč
Jakub Filipský
Ondřej Horvát
Jan Měchura
Adéla Pinkavová
Pavlína Divišková
Lukáš Braha
Patrik Čisár
Jan Klugar
Diego Gyurács

Zápis do mateřských
škol pro rok 2011/2012
28. 3.
29. 3.

Sebastian Kališ
Michaela Kracíková

V březnu byli oddáni:
12. 3.
Petr Vitt, Hradec Králové
Halyna Čubenko, Náchod
Ivan Vintera, Náchod
Jitka Jirásková, Náchod

Obyvatelé penzionu
Marie mají nová okna...
Klienti Městského střediska sociálních
služeb Marie, resp. penzionu Marie, mají
od letošního roku zase o něco příjemnější bydlení.
V rámci Integrovaného plánu rozvoje
města – problémová zóna u nemocnice

–se podařilo zrealizovat kompletní výměnu oken a osobního výtahu.
Slavnostního předání díla, které se
konalo ve čtvrtek 3. března odpoledne, se zúčastnili také představitelé města – starosta Jan Birke a místostarostové Drahomíra Benešová a Tomáš Šubert.
„Jsem velmi rád, že se tato akce podařila,
a chtěl bych poděkovat dodavatelům, panu
řediteli Vejrychovi, také předchozímu vedení města, které celou akci zahájilo, a v neposlední řadě obyvatelům penzionu, kteří vše
zvládli bez větších problémů,“ dodal starosta Jan Birke.

Předmětem stavebních úprav objektu penzionu MARIE byla celková výměna všech stávajících oken, balkónových
dveří a prosklených stěn za nové z plastu, v bílé barvě bílé, výměna vnitřních
žaluzií a parapetů a výměna venkovních
žaluzií v 1. patře včetně souvisejících stavebních prací. Projektovou dokumentaci
vypracoval náchodský projekční ateliér
STING NA, s. r. o.
Současně došlo také ke kompletní výměně původního osobního výtahu, který již neodpovídal současným
bezpečnostním požadavkům, za nový,
moderní výtah o nosnosti 320 kg, včetně
výměny všech dveří v nástupních místech a souvisejících stavebních úprav. Projektovou dokumentaci vypracoval projekční ateliér INS, s. r. o., Náchod.
Zhotovitelem uvedených stavebních
prací byla společnost WINDOV HOLDING,
a. s., Lázně Toušeň. Celá akce byla dokončena 17. 2. 2011.
Celkové způsobilé výdaje pro tento projekt jsou 3.075.475 Kč včetně DPH. Město
Náchod z této částky uhradí 1.845.285 Kč,
zbylých 40 procent, tj. 1.230.190 Kč, bude
poskytnuto jako podpora z Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Více o Městském středisku sociálních
služeb Marie najdete na http://www.messsna.cz/.

Konec analogového TV vysílání z Černé hory
30. 6. 2011 na Náchodsku skončí analogové vysílání programů ČT1 a NOVA,
31. 8. 2011 pak i ČT2. Digitální vysílání je
již téměř dva roky v provozu, avšak řada
domácností vlastnící starší televizor nebude již moci televizní signál přijímat.
Pro občany se zdravotním postižením,
kteří jsou v takové situaci a nevědí, jak
postupovat, bude v budově náchodského
Okresního úřadu zřízeno malé infocent-

rum za účelem bezplatného poradenství
k dané problematice.
Akci pořádá sdružení TRIANON – ČECHY, o. s., a Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje, speciální
webové stránky jsou: www.ozp-digitalne.
cz. O umístění infocentra a provozní době
se momentálně jedná, přesné informace
budou zveřejněny v následujícím čísle Náchodského zpravodaje.

Zápis do náchodských mateřských
škol se uskuteční ve dnech 2. a 3.
května 2011 od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského
zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo
v jednotlivých mateřských školách
u vyhlášení zápisu.

Cestování v MARII
Od ledna letošního pravidelně přijíždí
za klienty do Domova pro seniory Marie
v Náchodě pan Václav Fanta z Vrchovin
u Náchoda s pásmy fotograﬁ í a poutavým povídáním o zážitcích ze svých cest
po Evropě. Fotograﬁemi zve klienty k poznávání přírody a míst pro ně již prakticky nedostupných, navštívili jsme Švýcarsko – řeku Rhonu, Chorvatsko – Plitvická
jezera, Vranské jezero a historickou část
Splitu, ale i okolí Náchoda a Nového Města nad Metují. Povídání a promítání fotograﬁí pana Fanty z cest je vždy pro klienty
atraktivní, zajímavé a hodně navštěvované. Klienti se zapojují do diskuze otázkami a někteří dokonce vzpomínají na své
osobní zážitky z cestování.
Pan Fanta obohacuje život klientů
ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Volíme tuto formu zveřejnění jako
poděkování za všechny klienty a zaměstnance Domova pro seniory Marie a zároveň přejeme pevné zdraví. Již dnes se těšíme na další báječné prezentace.
Mgr. Jaromír Vejrych,
ředitel MěSSS Marie

květen 2011

POZVÁNKA

ŠKOLY

Úspěchy Základní umělecké školy
Sbor Canto ZUŠ Náchod
– absolutní vítěz krajské soutěže

Základní umělecká škola
J. Falty v Náchodě zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9.–10. května 2011
od 13.00–17.00 hod.
Přijďte se podívat a poslechnout, co vše se
u nás můžete naučit!
Základní umělecká škola
J. Falty v Náchodě
srdečně zve žáky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO ZUŠ
16.–17. května 2011
vždy od 13.00–17.00 hod.
Ke studiu hry na: strunné, dechové, klávesové či bicí nástroje a zpěv (pro žáky
od 5 let)
Studium výtvarného oboru
(pro žáky od 6 let)

NOVINKA – počítačová graﬁka
(pro žáky od 14 let)
Studium tanečního oboru
(pro žáky od 5 let)
Studium literárně dramatického oboru
(pro žáky od 6 let)

Páteční brigáda
na školní zahradě
Mateřské školy Březinky
V pátek 8. 4. 2011 jsme v naší mateřské škole vyhlásili jarní brigádu na úklid
a hrabání školní zahrady. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a jejich dětem, kteří se zúčastnili. Odměnou
nám všem byl dobrý pocit z pěkně uklizené zahrady a na závěr na ohýnku opečený buřtík, který nám moc chutnal. Děkuji všem.
Lenka Šimková, ředitelka MŠ

Dne 7. 4. 2011 se v sále Filharmonie
Hradec Králové uskutečnilo krajské kolo
soutěže školních dětských pěveckých sborů. Ve čtyřech kategoriích zde soutěžilo
celkem 12 pěveckých sborů.
Náchodské Canto, pod vedením Zbyňka
Mokrejše, získalo ve své kategorii „Zlaté
pásmo“, tuto kategorii vyhrálo a na závěr
celé soutěže bylo vyhlášeno ABSOLUTNÍM
VÍTĚZEM, který bude Královéhradecký
kraj reprezentovat na celostátní přehlídce, jež se koná 27.– 29. 5. 2011 v Uničově.
Porota ten den udělila pouze jednu
„Zvláštní cenu poroty – za pozoruhodný instrumentální doprovod“. Obdržela ji
členka našeho sboru Sára Schumová, která v jedné ze soutěžních skladeb famózně
doprovázela sbor na housle.
Velké díky patří všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli!

Klavíristi přivezli ze Střeziny
postup do celostátního kola
Dne 24. 3. 2011 se v ZUŠ Střezina Hradec Králové uskutečnilo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Z naší školy se
do krajského kola probojovali čtyři žáci
a všichni přivezli krásná ocenění:
1. místo s postupem – Antonín Falta
2. místo – Tereza Jirouchová
2. místo – Kristýna Schumová
3. místo – Radka Gavlasová
Antonín Falta, který nás díky skvělému
výkonu bude reprezentovat v celostátním
kole, obdržel ještě Zvláštní cenu za interpretaci skladby XX. století.
Všem našim žákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci nejen jim
a i jejich pedagogům!

Postup do krajského kola
i v kytarách!
Dne 30. 3. 2011 se v ZUŠ Jaroměř uskutečnilo okresní kolo ve hře na kytaru.

Z naší školy se soutěže zúčastnila pouze Aneta Štěpánková ze třídy pana učitele Pavla Čermáka. Podala výborný výkon
a zaslouženě získala 1. místo s postupem!
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Smyčce ZUŠ Náchod
opět do celostátního kola!
Dne 6. 4. se v ZUŠ Rychnov nad Kněžnou
uskutečnilo krajské kolo soutěže ve hře
na smyčcové nástroje.
ZUŠ Náchod reprezentovala jedna z nejpočetnějších výprav a vedla si skvěle. Žáci
pedagogů Lukáše Janko, Michaely Michalové a Ladislava Michala získali celkem 11
krásných umístění, což je v krajské konkurenci skvělý výkon. Navíc obdrželi ještě tři zvláštní ocenění.
1. místo s postupem do celostátního
kola – Prouza Jiří – violoncello
1. místo s postupem do celostátního
kola – Sichrovský Benjamin – housle
1. místo – Janko Tadeáš – housle
1. místo – Kuhnová Veronika – housle
1. místo – Mokrejš Jan – housle
1. místo – Mrověc Vojtěch – viola
2. místo – Hagara Jan – housle
2. místo – Schumová Sára – housle
2. místo – Šafránek Štěpán – housle
2. místo – Tomek Viktor – housle
3. místo – Schumová Ester – housle
Zvláštní ocenění:
Benjamin Sichrovský
– Diplom za nejpřesvědčivější interpretační výkon ve III. kategorii
Janko Lukáš – Ocenění pro pedagoga
Mazurová Katarína – Cena za
vynikající klavírní doprovod
Všem zúčastněným patří velká gratulace
a poděkování za skvělou reprezentaci školy i města.
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Zemřel Josef Zdeněk Sokol

Vidím se pozpátku
navracet z cesty snění
podoben pozlátku,
které se mění
Tyto verše Josefa Zdeňka Sokola jsme
četli na smutečním oznámení, které nám
sdělilo, že 5. dubna 2011 zemřel. Patřil
k těm, kdo byli bytostně spjati se svým
rodným Náchodem. Narodil se tu 1. srpna 1922. Byl z generace, jejíž mládí bylo
výrazně poznamenáno protektorátním ovzduším. Vystudovat tehdejší náchodskou obchodní školu a pracoval pak
ve ﬁ rmě svého otce. Záhy po válce vydal svou báseň v próze Zpěvy osiřelého
(s ilustracemi přítele Bohumíra Španiela), věnovanou otci, který byl v roce 1943
zatčen, vězněn na Pankráci a pak v Německu v Bernau. Naštěstí se otec v květnu 1945 vrátil. Ani život po válce nebyl snadný, v době poúnorové to neměl
„syn živnostníka“ lehké, v rámci tehdejší „akce 77 000 úředníků do výroby“ musel nastoupit jako dělník do Rubeny, poz-

ději pracoval dlouhá léta v družstvu Vzor.
Celoživotně byl spjat s kulturním životem Náchoda, významný ochotník, člen
někdejší „Mladé scény“. Vídali jsme ho
na prknech divadelních v mnohých rolích, obvykle mužných, charakterních.
Těm odpovídal postavou i povahou. I v životě byl charakterní, hluboce lidský, věrně přátelský. V paměti Náchoďanů zůstává zejména jako člen recitačního souboru
náchodské knihovny, v níž pod vedením
dr. Jaroslava Suchého spolu s dalšími
od konce padesátých let obohacovali život svůj i život svých četných posluchačů
verši našich i světových básníků. Zdeněk
Sokol tehdy upoutal zejména v Puškinově Evženu Oněginovi. Dodnes se vzpomíná na pořad ze Seifertových veršů – Vějíře Boženy Němcové a Písně o Viktorce.
– Když po letech opět z iniciativy dr. Suchého začaly v Beránku literárně hudební
večery, byl to i on, stárnoucí, ale nesehnutý pán s pevným hlasem, kdo v nich občas účinkoval, naposledy na Setkání s Liborem Volným v lednu 2005, jen něco více
než půl roku před Liborovou smrtí.
S panem Sokolem jsme se naposledy
rozloučili v pondělí 11. dubna v náchodské obřadní síni.
(AF)

Kniha Stoleté hospody 2
zve na návštěvu šenků na Náchodsku i v kraji
Už druhá knížka o starých hospodách
v Královéhradeckém kraji se objevila
v dubnu na pultech knihkupectví. Publikace Stoleté hospody 2: Hostinec U Kamenného stolu přináší dalších sedmadvacet
příběhů hospod, které mají více než sto
let provozu a které stále fungují.
V knize jsou opět i hospody a hostince
z Náchodska, které mohou být pro obyvatele Náchoda třeba zajímavými místy, kde
se lze občerstvit na výletě.
Jednou z nejstarších hospod je hostinec
Krčma v Polici nad Metují. Má zachovalou
podobu staré hospody a založil ho kdysi jeden z opatů broumovského kláštera. Čtenář se také dozví, proč chtěli hostinského
z Krčmy zastřelit. A spatřit hostinec tak,
jak ho na obrázcích namaloval ilustrá-

tor Babičky Adolf Kašpar. Kousek za Policí nad Metují stojí hostinec U Doležalů.
Čtenáři se například dozví, jak do tohoto
šenku vstoupil jednou i kůň. Nebo to, že
další chata Hvězda patřící broumovskému
opatství se sice stala za války pro broumovské Němce cílem okázalých pronacistických průvodů, nicméně v dobách míru
sloužila především turistům. V zimě pak
získává chata až křehkou krásu.
V knize je také příběh hostince Amerika, který ani za komunismu nemusel
změnit své „imperialisticky“ znějící jméno a zůstal jako jeden z mála soukromým podnikem. Knihu pak uzavírá příběh restaurace u Kapličky v Červené Hoře.
V tomto objektu se kdysi narodila slavná
bláznivá Viktorka z Babičky.
Kniha se věnuje také dalším hospodám. Kromě šesti hradeckých je tu trochu
smutný příběh hostince U Prďoly v Kuksu
či silný příběh dříve panské hospody v Zámečku v Solnici, kde se natáčela v roce
1948 populární komedie Hostinec U Kamenného stolu. Veselé vyprávění pamětníků se v něm mění v syrový příběh dcer
původních majitelů a hostinských v tomto podniku.
Knihu Stoleté hospody 2 bohatě provázejí snímky z rodinných alb, z muzeí,
sběratelů pohlednic a současné fotograﬁe
podniků.
(pb)

Květnová výročí
Dne 14. května 1316 se narodil Elišce Přemyslovně, dceři krále Václava II. a manželce Jana Lucemburského, syn. Byl pokřtěn jménem Václav, ale později přijal
jméno Karel. Jako český král byl toho jména první, jako císař římský to byl Karel IV.
Byl jednou z nejvýznamnějších osobností českých dějin. Po smrti Jiřího z Poděbrad byl zvolen 26. května 1471 českým
králem Vladislav II. Jagellonský z polského královského rodu. Dne 8. května 1821
byl položen základní kámen k budově školy na Kavčím plácku pod zámeckým svahem. Před 150 lety – 14. května 1861 zřídili zde někteří zpěvumilovní páni spolek
zpěvácký. Téhož dne zvolili ředitele kůru
Karla Kejklíčka jednohlasně za ředitele téhož spolku. Od toho dne učil každý týden
dvakráte a později každý den asi dvacet
pánů teoreticky a prakticky zpěvu, kteří značný pokrok učinili. Tak je zapsáno
v pamětní knize o vzniku nejstaršího náchodského spolku, dnešního smíšeného pěveckého sboru Hron. Vykazuje už
150 let nepřetržité činnosti. (K jubileu
bude mimořádný literárně hudební večer v sobotu 14. května v Beránku.) Dne
29. května 1951 zemřel hudební skladatel Josef Bohuslav Foerster, jehož sborová
tvorba patřila dlouho k nejzpívanějším.
V létě 1945 pobýval v Bělovsi a zúčastnil
se koncertu, který Hron připravil z jeho
skladeb na jeho počest. Byl také jmenován čestným členem Hronu. Spolek Komorní hudba, zajišťující pro zájemce z Náchoda i širokého okolí kvalitní koncerty
vážné hudby, slaví 85 let činnosti. Na prvním koncertu 8. května 1926 hrálo Pražské klavírní trio.
Dne 20. května 1866 vyhlásilo Prusko
válku Rakousku, její hlavní bitvy proběhly ovšem až koncem června a počátkem
července. V Hronově se 26. května toho
roku narodila matka bratří Čapků Božena, rozená Novotná. Pár týdnů na to pochodovala před okny jejich stavení pruská vojska. Dne 8. května 1891 se narodil
významný náchodský lékař MUDr. Karel
Kraus, dr. Štras z knih Josefa Škvoreckého. Dne 6. května 1911 zemřel jeden z nejpopulárnějších herců 19. století, komik
Jindřich Mošna. Osmdesáté narozeniny
oslaví 3. května Jiřina Bohdalová, Iva Janžurová 19. května sedmdesátku. Obě patří
k nejoblíbenějším herečkám. Na prknech
Beránku jsme viděli i Ljubu Herrmannovou. Zemřela před 15 lety, 21. května
1996. Dne 17. května 1971 zemřela regionální lidová básnířka Františka Semeráková. Už 35 let uplyne 28. května od smrti
novináře Františka Karla Zachovala, vydavatele Náchodských listů. Před šedesáti lety, 1. května 1951 začala Svobodná Evropa svým českým vysíláním informovat
o dění ve světě i u nás.
(AF)
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Z HISTORIE

Kronikáři města Náchoda
5. Václav Fryček
Třetím v řadě náchodských kronikářů je Václav Fryček (1897–
1969). Do Náchoda přišel v roce 1928, kdy byl po úspěšně vykonaném konkurzu přijat od 1. října na místo městského knihovníka. Tato jeho profese stejně jako předchozí novinářské působení
a celoživotní spisovatelská aktivita z něj v očích vedení města
učinily nejvhodnějšího kandidáta na funkci kronikáře poté, co
posledním zápisem do druhého svazku kroniky z 31. 12. 1929
tuto činnost ukončil Vincenc Fikr. V červnu roku 1930 se tedy
Fryček stal kronikářem města a jeho první zápis na straně 1 nového svazku zní: „Započínaje zápisy do této kroniky, která je pamětní knihou města Náchoda ve smyslu zákona o pamětních knihách
obecních ze dne 30. ledna 1920, č. 80 Sbírky zákonů a nařízení, kronikář především podle § 3 nařízení vlády republiky Československé ze
dne 9. června 1921, č. 211 Sb. z. a n., v zájmu hodnocení věrohodnosti z hlediska čtenářů příštích dob zaznamenává své jméno a povolání: PhDr. Václav Fryček, knihovník. Jsa k úkolu kronikářskému řádně zmocněn usnesením zastupitelstva města Náchoda, ujímá se své
povinnosti s vědomím odpovědnosti a s mocnou vůlí dostáti pravdě, aby byla příštím dobám zachována co možná nezkalena clonou
omylů, kterými každá doba rozněcuje své současníky. Jakkoli nemožné zůstává člověku, aby se zbavil subjektivismu svého prostředí, přece touha po objektivitě má možnost se uplatnit zaznamenáním pouhých skutečných událostí a na ně hodlá se kronikář omeziti,
podporován souhlasem zákonité letopisecké komise, pečlivě řízené
demokratickým a povahově přímým starostou města Josefem Moravcem, jenž vzhledem k velikosti vlastní zásluhy o rozvoj města nemá
důvodů, aby nepřál historické pravdě.“
Třetí díl kroniky se od předchozích dvou liší v několika ohledech. Jednak formálně. Město sice opět nechalo zhotovit velkou
v krásných uměleckých deskách vázanou knihu, ale už v ní nenajdeme graﬁcky provedený titulní list tak jako v těch předchozích. Respektive úmysl tu zřejmě byl, protože bylo ponecháno
několik prvních listů volných. Dnes už nezjistíme, z jakého důvodu k výzdobě nedošlo. Kniha začínající zápisem za rok 1930
zůstala bez titulního listu nejméně do roku 1948, kdy bylo poněkud neuměle do úvodu knihy jednoduchým tiskacím písmem

zapsáno, že se jedná o třetí díl kroniky města Náchoda založené
v roce 1904 a jako hlavní představitel města se podepsal tehdejší předseda MNV Antonín Mojžíš. Druhou zjevnou odlišností je
markantní rozdíl mezi poměrně obsáhlými a obsahově hutnými zápisy učitele Fikra a naopak velmi stručnými, často až příliš!, zápisy knihovníka Fryčka. Zda se Fryček vědomě omezoval
(viz úvod) nebo mu na psaní kroniky nezbývalo mnoho času, už
nezjistíme. Události zaznamenává téměř heslovitě, občas i z důvodu nepochopitelné úspornosti spojuje několik rozdílných faktů do jediné věty. Na druhou stranu předložil Fryček letopisecké komisi návrh doplnit písemnou formu záznamu také novými
modernímu prostředky – fotograﬁí, ﬁlmem a zvukovou nahrávkou. Nic podobného se z doby jeho kronikářství však nezachovalo, zůstalo pravděpodobně jen u návrhu. K násilnému přerušení v psaní kroniky došlo za německé okupace, kdy údajně 14.
listopadu 1940 vtrhli do Fryčkova bytu fašisté a kroniku, kterou
měl u sebe doma, zabavili. A protože dopisoval do knihy s poměrně dlouhým časovým odstupem tří let, musela se řada zápisů po válce dopisovat retrospektivně. To už však dělal někdo jiný.
Václav Fryček byl především knihovníkem, a tak nás nepřekvapí, že v kontrastu s výše popsanou stručností většiny zápisů velmi podrobně popsal na několika stranách „knihovnické
slavnosti“ z konce roku 1930 spojené s otevřením nových prostor knihovny a čítárny v městské spořitelně. Podává následující zdůvodnění: „Kronikář, jsa současně knihovníkem města Náchoda, nemůže při této radostné vzpomínce zachovati povinnou strohost
svého záznamu, neboť zajisté brání mu v tom láska k vlastní lidovýchovné práci. Nechť se smí tedy vyhnouti podezření stranickosti tím, že do této knihy převezme referát, který pod názvem Průběh
a význam knihovnického sjezdu v Náchodě uveřejnil Časopis československých knihovníků.“ Ačkoli by dnešní čtenáři a badatelé uvítali ve Fryčkem vedené části kroniky větší sdílnost, jsme vděčni
i za to, co napsal. Ostatně třicátá a poté válečná léta nebyla pro
něj ani pro ostatní obyvatele města jednoduchá.
Mgr. Lydia Baštecká
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Náchodský zpravodaj

MC Hopsáček
KVĚTEN
3. 5. Šikovné ručičky navštíví solnou
jeskyňku
5. 5. Stříhání dětských vlásků – začínáme v 15.30 hodin
11. 5. Regionální setkání MC – zveme
všechny aktivní i neaktivní maminky
na tvořivé dopoledne s odbornými lektory – bližší informace na www – nutné se
předem přihlásit – omezený počet míst
12. 5. Odpolední povídání s ing. Taťánou Blažkovou na téma CESTA K DOBRÝM VZTAHŮM aneb jak svou komunikací ovlivňujeme chování druhých
Podrobnější informace na www – doba
přednášky cca dvě hodiny + diskuze,
v případě zájmu možno zajistit hlídání
dětí.

Připravujeme
se na turistickou sezónu
na internetových stránkách města
V rámci podpory turistického ruchu
a pomoci všem podnikatelských subjektům, kteří poskytují služby v oblasti ubytování či gastronomie, vyzývá vedení
města ke spolupráci na vytváření nové –
aktuální verzi databáze ﬁ rem.
Firmy a organizace zde zdarma získají prostor pro prezentování svých aktivit spolu s možností umístění fotograﬁí

Město Náchod
prodá obálkovou
metodou bytový dům
Riegrova 163 – třípodlažní bytový
dům v centru Náchoda se stav. parcelou
č. 254 k. ú. Náchod s šesti byty – z toho
pět volných. Prodej nejvyšší nabídce.
Vyvolávací základní cena
3.000.000 Kč.
Prohlídka 5. 5. 2011 v 9.00 hod.
Nabídky v uzavřené obálce označené
v levém hor. rohu nápisem:
Výběrové řízení
– dům čp. 163 Riegrova
– neotvírat
adresovat na MěÚ Náchod,
Odbor správy majetku a ﬁnancování.
Uzávěrka přihlášek 6. 5. 2011 ve 13.00
informace na tel. 491 405 233,
491 405 237
a http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/nemovitosti/
Prodej pouze prvnímu v pořadí – při
jeho odstoupení se řízení ruší a opakuje.

16. 5. Beseda společnosti HERO s ukázky vzorků, tentokrát na téma Mléčná výživa – mlíčko s kaší
21.–22. 5. Tradiční nocování v Hopsáčků – tentokrát ze soboty na neděli ve znamení Indiánů
25. 5. Vystoupení tanečních kroužků
MC Hopsáček na oslavách, které proběhnou venku v okolí Domova pro seniory
26.–27. 5. Již tradiční setkání kolektivů
pracujících s dětmi a mládeží v zahradě
Déčka – naše MC se této akce opět zúčastní, proto neváhejte a přijďte nás podpořit a užít si to
4.–5. 6. Dámská jízda na kolech – sraz
v sobotu v 9 hod., návrat dle sil a nálady
v neděli na oběd nebo až večer – vydáme
se na okruh směrem Teplice nad Metují
dle počasí a kondice zvolíme délku tratě,
ubytování zajištěno na ubytovně v Teplicích na Metují, případní zájemci volejte
608 970 406 nebo 604 610 581

Den s Policií
Městská policie Náchod, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor
a AMK-BESIP dětské dopravní hřiště Náchod zvou všechny děti i jejich rodiče
na další ročník zábavného soutěžního
dopoledne pro děti „Den s Policií“, který se uskuteční 21. května od 9 hodin
na dětském dopravním hřišti v Bělovsi.
K návstěvě hřiště, na kterém si mohou zasoutěžit o zajímavé ceny a zároveň si prohlédnou techniku celého integrovaného
záchranného systému, zveme děti všech
věkových kategorií. Upozorňujeme, že
cyklisté do 15 let musí mít i na dětském
hřišti na hlavě přilbu.

a dalších doplňkových informací. Subjekty, které se již v databázi vyskytují, prosíme o aktualizaci a kontrolu zveřejňovaných údajů.
Formuláře a další informace získáte
na internetových stránkách města Náchoda (www.mestonachod.cz) nebo na telefonním čísle 491 405 305 či pracovišti
CZECHPOINTU v přízemí náchodské radnice.
Firmy a organizace z ostatních resortů budou vyzváni a informováni v měsíci červnu.

Dotazník
pro náchodské občany
Jistě jste zaznamenali, že právě probíhá intenzivní
úklid našeho města. Přivítáme také Vaše návrhy.
1. Na která místa by se měl další úklid zaměřit?
2. Co Vás v souvislosti s životem v Náchodě nejvíce tíží
a co byste chtěli vyřešit?
3. Zajímají nás Vaše představy o vylepšení života
ve městě. Máte nějaké nápady?
Vaše náměty můžete předat osobně v podatelně MěÚ
(přízemí radnice, Masarykovo nám.)
nebo elektronicky na e-mail: rada@mestonachod.cz,
příp. poštou na adresu:
Městský úřad Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.
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Český den proti rakovině
– 15. Květinový den 11. 5. 2011
Chtěli bychom informovat veřejnost, že i v letošním roce se
uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině,
za zlepšení léčby a výzkumu nádorových onemocnění ve středu
dne 11. května sbírka Květinový den s označením Český den proti rakovině 2011. Akce je
zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu
života v rodině a na prevenci před rizikovými
faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. Hlavním tématem sbírky a letáků budou tentokrát možnosti aktivní prevence rakoviny pod hesly Každý svého zdraví
strůjcem. Pomoz sám sobě předcházet rakovině aktivním využitím preventivních programů a zdravým životním stylem.
V České republice je tradičním symbolem
sbírky žlutý květ měsíčku lékařského, barva
stužky u kytiček bude letos ﬁ alová. Účelem
sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora
provozu Ligy proti rakovině a onkologického
výzkumu. V tento den opět uvidíte v ulicích
mnoha měst a obcí dobrovolníky, především
mladé lidi, junáky a studenty, kteří budou
za symbolickou cenu nabízet květy měsíčku.
V loňském roce bylo díky náchodské pobočce
Ligy proti rakovině a příznivému ohlasu Květinového dne ze strany občanů v našem regionu prodáno více
než 12 500 těchto květin.
Rádi bychom připomněli, že náchodská pobočka Ligy proti rakovině v uplynulých letech většinu z výtěžku Květinového dne
věnovala Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci, oddělení
klinické hematologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo

Noc kostelů poprvé
v Náchodě 27. květen 2011
Motto: Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny
hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá. Žalm 77,7
Když se řekne noc a kostel, každému v mysli vyvstane představa vánoční půlnoční bohoslužby. A přece je tomu již několik let,
kdy vznikla úžasná, dnes už i v naší vlasti tradiční akce, která si
klade za cíl ve večerním koloritu zpřístupnit široké veřejnosti kulturní dědictví kostelů, sborů a modliteben ve městech i na vesnicích, pozvat lidi dobré vůle ke společnému setkání, aby poznali
historii v průběhu komentovaných prohlídek, aby objevili výtvarné a architektonické poklady. Dává příležitost vyslechnout
hudbu a zpěv, zpřístupňuje veřejnosti i jinak nepřístupné části
sakrálních staveb – varhanní kůry, věže aj. Noc kostelů umožňuje příchozím setkat se s duchovními i s lidmi, jimž tyto stavby
jsou vpravdě druhým domovem, a to je také znamení pro okolní svět živé ekumenické spolupráce církví, které takto zacelují
bolestné rány vzniklé v minulých letech. První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) se konala v r. 2005 v Rakousku ve Vídni.
Co jí předcházelo? Geneze úspěšné akce vznikla z náhody. Rok před tím kostelník za noci uklízel jeden z vídeňských kostelů, nechal otevřené dveře a světlo z rozzářených
oken lákalo kolemjdoucí ke vstupu. Procházeli a začali se ptát
na historii, umělecké artefakty. A z toho vzešel nápad – otevřít kostely za večera. Noc kostelů se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska. Před dvěma lety se poprvé uskutečnila v České republice, když se do ní zapojily kostely v Brně
a Plzni. Loni se otevřely kostely také v Praze i v dalších ob-

INFORMACE
Nadačnímu fondu dětské onkologie v Brně. Prostřednictvím Ligy
proti rakovině Praha přispěla na podporu výzkumu a vybavení
onkologických pracovišť nebo na rekondiční pobyty pro pacienty po protinádorové léčbě.
V současné době se tato pobočka věnuje kromě organizace
Květinového dne a poradenské činnosti především osvětě – preventivním přednáškám jak pro studenty ve školách, tak i pro
dospělé v různých organizacích. Přednášky jsou spojeny s nácvikem samovyšetřování za pomoci modelů a instruktážní videokazety.
Na září připravuje náchodská Liga proti rakovině pro obyvatele Náchoda a okolí jako
poděkování za aktivní účast na Květinovém
dnu velkou putovní osvětovou výstavu pod
názvem Každý svého zdraví strůjcem. Proběhne na náměstí T. G. Masaryka v Náchodě
a její součástí bude výstava Labyrint zdraví,
věnovaná zdravému životnímu stylu a prevenci rakoviny, dále soutěže pro děti a dospělé Zkus, jak jsi na tom, vyšetřovna, informační centrum, stánek VZP a pódiová
vystoupení.
Obracíme se tedy na všechny občany
s prosbou, aby ve středu 11. května podpořili letošní Květinový den. Prostředky, které
přinese, mohou pomoci komukoli z vás nebo
vašich nejbližších. Možná, že se díky této akci
i zamyslíte, zda byste pro své zdraví neměli
také něco udělat. Pokud tomu tak bude, splní letošní Květinový
den svůj nejdůležitější cíl jako symbol zdraví a naděje.
Liga proti rakovině Náchod, obecně prospěšná společnost, založená v roce 1993, sídlí v 1. patře budovy staré radnice na Masarykově náměstí č. 1, návštěvním dnem je středa od 9 do 13
hodin. Dále je možno využít telefonického spojení 491 405 266
nebo mailu lpr.nachod@seznam.cz. Liga proti rakovině Náchod
cích České republiky, letos k nim se zařadí poprvé i Náchod.
Milí čtenáři Náchodského zpravodaje, věnujte proto pozornost vloženému informačnímu plakátku s údaji o programech
Noci kostelů v kostelích a sborech našeho města.
Věřím, že v hojném počtu vykročíte v květnový páteční podvečer a strávíte na každém místě příjemné chvíle. Přijďte, můžete se zeptat na vše, co chcete vědět, pozorně se rozkoukat. Zaposlouchejte se do připravených programů slova a hudby – a navíc
– Noc kostelů opravdu dává možnost ztišit se, a ukazuje, že kostel, sbor, modlitebna je skutečně otevřené místo pro každého.
Jménem místní Ekumenické rady církví srdečně zve
Zdeněk Kovalčík, farář CČSH v Náchodě
Podrobný program najdete na vloženém plakátku!
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Jaká byla 11. Noc s Andersenem
v náchodské knihovně
Dobrodružná pohádková noc, které
se nejen v České republice účastní stovky knihoven a tisíce dětí, proběhla v náchodské knihovně už po jedenácté. Nevynechali jsme ani jednou a to i přes to, že
některé roky byla knihovna v rekonstrukci. Už jedenáctkrát jsme tedy vzdali hold
panu Andersenovi, knížkám a dětem, které rády čtou.
Letos nás nocovalo pět knihovnic, 25
dětí a čtyři juniorky (skvělé). Pan spisovatel Miloš Kratochvíl byl nejen patronem
11. NsA, ale stal se i patronem dětského
oddělení naší knihovny. Takže naše noc
byla ve znamení Václava Čtvrtka a Miloše
Kratochvíla. Úžasný Miloš Kratochvíl nám
volal ve 22.21 hod. a mluvil s dětmi prá-

vě chvíli poté, co jsme si četli pod zámeckou věží z jeho knížky Strašibraši. Také
jsme si četli Modrého Poťoucha a děti poťouchy a rozkmotřidla vyráběly a malovaly. Po půlnoci spáči navštívili studovnu,
ve které právě probíhá výstava ilustrací
Markéty Vydrové. Pohádkové kvízy o Václavu Čtvrtkovi, poznávání znělek večerníčků podle jeho knížek a další hry a soutěže zpestřovaly tuto noc. Vítězné družstvo
podle indicií našlo knížku a v ní ukrytá
zpráva je dovedla až do lednice, kde čekal dort v podobě psa z Pětipes. A protože v knihovně nocovaly jen správné děti,
o cenu se rozdělily s ostatními. Kouzelná
noc se vydařila. Vždyť číst knížky a hrát
si s kamarády je fajn.
Ivana Votavová

Poklop se otvírá jazzu
Občanské sdružení Dokořán zve příznivce jazzové hudby na koncert mladých
muzikantů 4LEAF do čajovny Poklop,
v sobotu 7. května od 20.00 hodin. Zazní
vlastní tvorba ve stylu modern jazz, latin,
funky, a jazz pop. Vstupné je 50 Kč.
Přijďte si vychutnat kvalitní hudbu
v nekuřáckém, čajovém klubu.
Info na www.dokoran.eu, www.4leaf.cz
Za Dokořán o. s. Anka Žďárská

Žáci ZŠ a MŠ J. Zemana
slavili Měsíc knihy

JARO ťuká na vrátka
– ZŠ a MŠ Josefa Zemana a OS J. Zemana Náchod
ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod, pod záštitou ředitele školy ing. Ivo Feistauera, pořádala ve dnech 3.–6. 4. 2011 Velikonoční
výstavu. Na výrobcích se podíleli všichni žáci školy pod vedením učitelek a asistentek pedagoga, za což jim patří upřímné poděkování.
V neděli 3. 4. 2011 byla výstava zahájena slavnostní vernisáží, které se zúčastnili žáci a jejich rodiče, učitelé, veřejnost,
ale i nejvyšší zástupci města Náchoda
– vážený pan starosta Jan Birke s paní

místostarostkou Mgr. Drahomírou Benešovou. Dále vernisáž poctili svoji milou
účastí pan ing. Jan Chaloupka. Kulturní
část programu, která se setkala s velkým
ohlasem, si pečlivě připravili žáci školy.
Tuto výstavu jste měli možnost vidět
ve vestibulu Městské knihovny v Náchodě, za což velice děkujeme paní Mgr. Ivaně Votavové, ředitelce Městské knihovny,
která nám umožnila tyto krásné prostory využít.
Za školu J. Zemana v Náchodě Iva Langová

ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě byla u toho...
Dne 29. 3. 2011 se žáci naší školy zúčastnili plaveckých závodů v AQUAPARKU – VODNÍ SVĚT v lázních Kudowa
Zdroj. Tyto závody byly hrazeny z fondů
Evropské Unie v rámci příhraniční spolupráce. Účast startujících plavců z Náchoda zajistil pan Hakl (vedoucí plaveckého
oddílu Delfín). Svoz, pojištění závodníků
a další náležitosti ﬁnancovalo město Náchod. Zúčastnilo se přes sto sportovců
– 59 českých a 45 polských, byli pozváni
i plavci s větším či menším zdravotním
postižením, kteří měli vypsánu zvláštní
kategorii.

Žáci ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod obsadili ve své kategorii:
1. místo Lukáš Gyuracs, 2. místo Tomáš
Vávra a 4. místo Radek Bartoš.
Závodníci za svůj výkon poobědvali vynikající pizzu a nápoje v restauraci
nad bazénem. Dětem se velmi líbilo prostředí a především je překvapila mořská
slaná voda v bazénu.
Už nyní se těšíme na další plavecké závody.
Za školu Josefa Zemana v Náchodě
Mgr. Iva Langová

Dne 24. 3. 2011 jsme se všichni sešli v 10
hodin v ZŠ a MŠ J. Zemana v Jiráskově ulici, abychom se osobně seznámili s autorkou dětské knížky „Dvě holky na stromě“
paní Jiřinou Voltrovou z Hronova. Autorka nám vyprávěla působivý příběh o dětství, které prožila v malé obci Babí u Náchoda a jež jí inspirovalo k napsání svých
vyprávění. Knížka obsahuje krátká dobrodružství ze života dvou kamarádek Ilonky a Inky. Příběhy Pouť, Kočka Míňa, Koleda, Prase, Na houbách, Čarodějnice a další
zaujmou nejen děti, ale dospělým umožní zavzpomínat na bezstarostné dětství.
Paní Voltrová nám poutavě předčítala
úryvky ze své knihy. Zpestřením byla dramatizace příběhu, který si pro nás připravily dvě dívky z Hronova pod autorčiným
vedením. Moc se nám líbily výstižné obrázky známých míst na Babí. Strávili jsme
zajímavé dopoledne „s holkama na stromě“ a oslavili tak společně Měsíc knihy
tímto nevšedním zážitkem.
Mgr. Libuše Renfusová, učitelka

ČTVRTEK 5. 5. 2011
Divadelní přehlídka Malé Prima sezóny
9.00
Zahájení Malé Prima sezóny na Karlově náměstí
Přehlídku navštíví také Majda Reiffová z Kouzelné školky
V případě nepříznivého počasí se MPS koná v kině Vesmír
Podrobný program na webu a samostatných plakátech
16.00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY
a MALÉ PRIMA SEZONY – obřadní síň radnice
Workshopy a semináře:
14.00
Výtvarný workshop „korálky“ – Klubovna SK Rubena – Hamra
Lektorka: Petra Hlávková

Lektoři: Z. Rerych, M. Sedláček, V. Balcar, Z. Šulc
Téma: portrét a autoportrét
9.00–11.00 hodnocení nafocených prací, diskuse
a výběr snímků pro tisk
12.00–13.00 hodnocení vytištěné kolekce snímku z workshopů
13.00–13.30 adjustace snímků na podložky
13.40–14.15 rozborový seminář vystavených fotograﬁí
– muzeum Náchod
14.30–16.00 diskuze k tématu – místo bude upřesněno
10.00
Rozborový seminář PRÓZA + navazuje dílna tvůrčího psaní
– klubovna SK Rubena Hamra. Lektorka: Mgr. Zuzana Beranová.
Úkoly k semináři:
1. Představit v textu svou hlavní postavu
2. Najít ve své práci hranici mezi expozicí a kolizí
10.00–15.00
Seminář „D“ – Dramatická situace – Aula JG
Lektor: MgA. Petr Hašek
10.00–15.00
Seminář „T“ – Tanečně pohybový – Zrcadlový sál JG
Lektorka: BcA. Kateřina Hajná-Šorejsová
10.00–16.00
Seminář „R+H“ – Rétorika + Hlasová výchova. Zasedací místnost MěÚ – ul. B. Němcové. Lektorka: MgA. Alena Špačková
10.00
Rozborový a výtvarný seminář
Lektor: Mg A. Štěpán Málek
17.30–19.00
Break dance – Klub SUN Hopsáček
Výuka moderního, pouličního tanečního stylu, pro každého bez
rozdílu věku
Doprovodný program:
17.30
Ivo Jahelka – Kino Vesmír
Koncert zpívajícího právníka, vstupné 150 Kč
19.00
1. hudební žánrový večer ve Vatikánu
„Prima Student Party“
1. Údy z Půdy – funk, jazz&ﬁlmové melodie, Ostrava
2. Oldřich Bohadlo – autorská akustická hudba (host NPS)
3. Kachna – melody rock, Náchod
4. Of My Wen – rock, Rožnov pod Radhoštěm
5. DOO – fussion music, Kostelec nad Orlicí
Vstupné pro neregistrované účastníky NPS 80 Kč



Změna programu vyhrazena!!!
Divadelní přehlídka festivalu se koná v Městském divadle Dr. J. Čížka
a na Jiráskově gymnáziu
Permanentka na všechna studentská představení pro veřejnost za 200 Kč bude k dostání
v Informačním centru festivalu – Klub Pranýř, Masarykovo nám. 1 – od 1. května 2011 nebo
rezervace na primasezona@seznam.cz
Telefon informačního centra festivalu
604 384 283 – funkční do 7. 5. 2011
Registrovaní účastníci fest. mají vstup volný do vyčerpání kap. sálů

SOBOTA 7. 5. 2011
16.00
Májování na Masarykově náměstí
Program na pódiu před Pranýřem, který pobaví při čekání na tradiční ohňostroj, občerstvení je zajištěno!
16.00 Country kapela Kamion
18.00 Street dance, break dance, bubnování
19.00 Kapela Český ruce – autorský beat
20.30 Trilobeat a Jiří Shelinger revival
21.00
Lampiónový průvod
s mažoretkami a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
Průvod vychází z ulice Českoskalická, od České pošty.
21.45
OHŇOSTROJ
z podhradí Státního zámku Náchod k 66. výročí konce II. světové
války a zakončení Náchodské Prima sezóny
22.00
Trilobeat a Jiří Schelinger revival – Podium před novou radnicí

PÁTEK 6. 5. 2011
Workshopy a semináře:
15.30–17.00 a 17.00–18.30
HIP HOP – Klub SUN Hopsáček
Taneční workshop pro každého bez rozdílu věku
Doprovodný program
14.00
Studentské Majáles – Kamenice, Karlovo náměstí
NIC SE NEDĚJE II. aneb „Pohřeb vloni zavražděné skutečnosti“
Pohřební průvod povede od Itálie na Karlovo náměstí, kde proběhne po obřadu veselý kar!
19.00
2. hudební žánrový večer ve Vatikánu
„Prima rock&alternative Party“
1. TIMOTEJ – crossover, Červený Kostelec
2. WHATROCK – rock, Jaroměř
3. PROKEL – BarOko Progressivo Esspresivo, Náchod
4. INNER SPACE – rock&metal, Studnice
5. P.L.H. – punk-core, Náchod
Vstupné pro neregistrované účastníky NPS od 19.00 hodin 80 Kč
a od 20.00 hodin 99 Kč

Doprovodný program:
19.00–22.00
PRIMA JAZZOVÝ VEČER V BERÁNKU – Velký sál divadla
Hrát budou: F. A. Band a Královská sedma – tělesa ZUŠ Náchod
Swing sextet a Petr Kroutil – swing a jazz se zajímavým hostem
(představitelem Dannyho Smiřického)
Martin Brunner Trio – špičkové a v poslední době i kritikou často oceňované jazzové těleso provozující moderní autorský jazz
Koncert je ve stolové úpravě, jednotné vstupné 130 Kč
Po skončení koncertu JAM SESSION v Dannyho kavárně, dobrovolné vstupné

Mediální partneři

Náchodský zpravodaj

Za spolupráci děkujeme těmto institucím:
Beránek a. s., Kino Vesmír, Jiráskovo gymnázium, Městská knihovna, Okresní
muzeum, Klub SUN Hopsáček, ZUŠ J. Falty, Tomáš Magnusek -MAGNUSFILM
www.primasezona.cz
e:mail: primasezona@seznam.cz

Q[C°¼

O. s. Náchodská Prima sezóna pod záštitou ministra kultury Jiřího Bessera
hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, Rady Královéhradeckého
kraje, starosty Města Náchoda Jana Birke za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury, Královéhradeckého kraje, Města Náchoda a Kulturní a sportovní
nadace Města Náchoda. Za mediální podpory Českého rozhlasu Hradec
Králové, měsíčníku Náchodský Swing a Náchodská.TV.

30. 4. – 7. 5. 2011

In memoriam MÍLA ČERMÁK
XIV. ročník

Náchodská prima sezóna

Celostátní festival
Studentské tvořivosti
květen 2011
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Výstavy
s vazbou na Náchodskou prima sezónu
28. 4. 2011 v 17.00 – Galerie U Mistra s palmou,
Komenského ulice
Vernisáž výstavy prací studentů
Střední školy propagační tvorby a polygraﬁe Velké Poříčí.
Výstava potrvá do 26. 5. 2011
Otevřeno Po–Pá 14.00–17.00 hod.
2. 5. 2011 v 16.00 hod – Vernisáž
Výstava výtvarných prací NPS – Okresní muzeum Náchod
Výstava potrvá po celou dobu konání festivalu
Fotograﬁe účastníků NPS 2011
– čítárna Městské knihovny Náchod, chodba klub NPS
chodba Okresního muzea. Výstava potrvá po dobu celého festivalu v otevírací dobu jednotlivých institucí.
Galerie SLÁVIE – ulice Boženy Němcové
Výroční výstava fotograﬁí členů Fotoklubu Náchod * 2011
Výstava potrvá 31. 5. 2011
2. 5. 2011 – 8. 5. 2011
Ulice města Náchoda
Netradiční výstava fotograﬁí členů Fotoklubu Náchod v plenéru
Otevírací doba: NON-STOP
Více informací k výstavě na www.fotoklub-nachod.wz.cz
Malá prima sezóna
– bývalý odbor OŠKS a CR MěÚ, ul. Boženy Němcové
Výstava výtvarných prací dětí z mateřských a základních škol,
která je k vidění v úředních hodinách MěÚ od 30. Dubna 2011

SOBOTA 30. 4. 2011
ČARODĚJNICKÉ VESELÍ S PRIMÁČKEM NA DOBROŠOVĚ
Čarodějnické veselí s Primáčkem na Dobrošově
– Rodinné odpoledne pro děti a jejich rodiče
Program:
13.00–15.00 – Průběžný start Čarodějné procházky od Hopsáčku
Startovné: 10 Kč masky, 20 Kč bez masek a doprovod
Pro dětské účastníky trasy buřtík za odměnu zdarma!
VHODNÉ I PRO KOČÁRKY!!!
13.00–15.00 – TVORBA ČARODĚJNÝCH ÚČESŮ V HOPSÁČKU
Salon Lenka – www.salonlenka.estranky.cz
15.00–19.00 – ZÁBAVNÉ ČAROVÁNÍ
Opékání buřtíků, se spoustou legrace, které bude zakončeno zapálením hranice, v průběhu odpoledne proběhne čarodějná zábava pro malé s agenturou Vosa, chybět nebude trampolína, také magické malování s Hitrádiem Magic, projížďky na koních, čarodějná
dílnička pro šikovné ruce, akrobatické disciplíny – WAWEBOARDING, SLACK-LINE, po setmění ohňová show, když bude přát počasí, tak budete u STARTU HORKOVZDUŠNÉHO BALÓNU a ještě možná uchystáme další překvapení...
19.00 – ZAPÁLENÍ VELKÉ HRANICE

2. 5. 2011 – 17.00 – Kino Vesmír
ČERTOVA NEVĚSTA – náchodská premiéra s delegací tvůrců ﬁlmu
Klasická milá, lyrická, hezká česká komediální pohádka na motivy pohádky Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil, v režii „krále
pohádek“ Zdeňka Trošky.
3.– 8. 5. 2011 – kino Vesmír
CZECH MADE MAN – Absolutní pecka letošního jara s Janem Budařem v hlavní roli. Více na www.kinonachod.cz Vstupné 100 Kč.

DOPORUČUJEME:

Náchodský zpravodaj

Náchodský zpravodaj
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21.30 – OHNIVÁ „WOKURKOVÁ“ SHOW
19.30–24.00 – PEVNÁ VŮLE
– Pohodová kapela k tanci i poslechu
24.00 – Odjezd autobusu směr Náchod aut. nádraží
NEDĚLE 1. 5. 2011
Divadelní přehlídka:
19.00 – Městské divadlo Dr. J. Čížka
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ – zahájení přehlídky
Divadlo Bedřicha Kaněry při OA Břeclav
Rozborový seminář po skončení divadelního představení
Workshopy a semináře:
14.00 – Workshop DRUMS & NOICE – Před klubem Pranýř
Lektor: David Andrš
Doprovodný program:
14.00 – Literární procházka „Náchodem Josefa Škvoreckého“
– sraz účastníků je před Jiráskovým gymnáziem
Tradiční procházka s Mgr. Lydií Bašteckou a oživlými postavami po
trase a muzikálovým osvěžením v Port Artutu. Elementární znalost
Prima sezóny, Zbabělců a Inženýra lidských duší NENÍ podmínkou!
PONDĚLÍ 2. 5. 2011
Divadelní přehlídka:
10.00
Městské divadlo Dr. J. Čížka
K. J. Erben – KYTICE – pro školy
DS Hlavy – ZUŠ Broumov. Rozborový seminář pro Kytici.
16.00
Městské divadlo Dr. J. Čížka
G. Boccaccio – KLÁŠTERNÍ TAJEMSTVÍ (Dekameron)
DS Bez názvu Opava
19.00 – Městské divadlo Dr. J. Čížka
Irena Dousková, P. Severinová – RADOSTI MLÁDÍ
DS Červiven Krnov
Rozborový seminář po skončení divadelních představení
Workshopy a semináře:
10.00
Rozborový seminář Poezie – klubovna SK Rubena Hamra
Lektoři: MVDr. Pavel Bělobrádek PhD., Renata Štěpařová
14.00–18.00
Seminář „ACh“ – AKROBACIE A CHŮDY – plenér
Lektor: MgA. Martin Bohadlo
12.00–18.00
Blokový seminář fotograﬁe
– Klubovna Eldoráda – budova kina Vesmír
Lektoři: Z. Rerych, M. Sedláček, V. Balcar, Z. Šulc
Téma: portrét a autoportrét
12.00–13.00 rozborový seminář – vystavené fotograﬁe
(Pranýř, Městská knihovna)
13.10–13.40 Úvod do tématu portrétní fotograﬁe
13.40–14.40 Základní práce s fotoaparátem při portrétní fotograﬁi
15.00–18.00 Základy fotografování portrétu
(prostor, světlo, kompozice)
13.00
Workshop DRUMS & NOICE – před Klubem PRANÝŘ
Lektor: David Andrš
16.30–17.30 a 18.30–19.30
Workshop „Břišní tance – Klub SUN Hopsáček
Lektor: Markéta Minaříková

ÚTERÝ 3. 5. 2011
Divadelní přehlídka:
17.00
Jiráskovo gymnázium – aula
Pyramus a Thisbe + Balada o Karlu IV.
DS OPAK – Teplice
19.30
Jiráskovo gymnázium – schodiště
Sofokles a kolektiv souboru – ANTIGONA
DS TSML SPgŠ Boskovice
Rozborový seminář po skončení divadelních představení
Workshopy a semináře:
13.00
Rukodělný workshop z materiálu „Fimo“
– Klubovna SK Rubena
Lektorka: Petra Hlávková
10.00–15.00
Seminář „D“ – Dramatická situace – Aula JG
Lektor: MgA. Petr Hašek
10.00–15.00
Seminář „T“ – Tanečně pohybový – Zrcadlový sál JG
Lektorka: BcA. Kateřina Hajná - Šorejsová
14.00–18.00
Seminář „ACh“ – Akrobacie a Chůdy – plenér
Lektor: MgA. Martin Bohadlo
9.00–18.00
Blokový seminář fotograﬁe – Klubovna Eldoráda – budova kina
Vesmír, exteriéry
Lektoři: Zdeněk Rerych, Milan Sedláček, Zdeněk Šulc
Téma: portrét a autoportrét
Dopoledne – práce se světlem a modelem portrétované osoby
Odpoledne – portrét v přirozeném světle, základy autoportrétu
16.30–18.00
Květinové šikovné vyrábění – Klub SUN Hopsáček
Výroba z různých materiálů, vhodné pro děti!!!
Doprovodný program:
19.00
Městské divadlo Dr. J. Čížka
Jarmila Šuláková + FLERET
Koncert je samostatnou akcí Městského divadla.

STŘEDA 4. 5. 2011
Filmová přehlídka:
Přehlídka studentského ﬁlmu – Kino Vesmír – Videoklub
PROGRAM:
9.45–10.00
zahájení soutěže
10.00–11.15
I. blok projekce (75´)
11.20–11.50 beseda a rozborový seminář
12.00–13.00 přestávka na oběd
13.00–14.15 II. blok projekce (75´)
14.20–14.55 beseda a rozborový seminář
15.00–16.10 III. blok projekce (70´)
16.10–17.00
beseda a rozborový seminář
17.00–17.15
vyhlášení oceněných snímků a předání cen
17.15–19.00
diskusní klub a projekce ﬁlmů
Workshopy a semináře:
9.00–16.00
Blokový seminář fotograﬁe
– Klubovna Eldoráda – budova kina Vesmír

Chcete být vidět?
vizitky, letáky, brožury
fotoknihy, kalendáře
samolepky a etikety
venkovní reklama
výstavní systémy
grafické a tiskové centrum

www.fotoar t.cz
tel.: 777 133 123
Komenského 393, 547 01 Náchod

 
 

 
    
Loc: 50°24'47''N, 16°9'32''E

Náchod, Komenského, po–pá 10–17 hod.
Tel.: +420 603 511 861
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DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU
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Pozvánka na den otevřených dveří
Vážení občané,
chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat ve středu 25. 5. 2011 v odpoledních hodinách.
Den otevřených dveří je pořádán k 80. výročí
založení našeho Domova důchodců v Náchodě.
V rámci oslav v tento den začne od 13.30 hod. koncert malé dechové hudby STAVOSTROJKA. V průběhu odpoledne
bude dále možnost zhlédnout kulturní vystoupení dětí obč. sdružení HOPSÁČEK Náchod, komorní výstavu černobílých fotograﬁí M. Dušánka s názvem Stáří tváří v tvář umístěnou v posledním patře nové budovy. Malou dokumentární expozici týkající se historie budovy založené v roce 1931 jako Bartoňův okresní chorobinec a výstavu ručních
prací klientů si budete moci prohlédnout v prostorách knihovny staré budovy A.
Během odpoledne bude v prostorách domova připraveno pro příchozí návštěvníky bohaté občerstvení. Srdečně zveme všechny zájemce z řad příbuzných, známých a přátel našich klientů, bývalé zaměstnance našeho zařízení a samozřejmě především zájemce z řad široké veřejnosti.
PŘIJĎTE A PŘESVĚDČTE SE, ŽE DOMOV DŮCHODCŮ MŮŽE VYPADAT HEZKY A ÚTULNĚ.
Bc. Václav Voltr, ředitel Domova důchodců Náchod
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KONCERT – MICHAL DAVID
24. 6. 2011 V NÁCHODĚ
NEJVĚTŠÍ AKCE LETOŠNÍHO LÉTA
Agentura Nejlepšíkoncerty.cz pro Vás připravuje
jednu z největších kulturních událostí tohoto roku
v Náchodě. V pátek 24. 6. 2011 se uskuteční na náchodském zimním stadionu koncert legendární
české megahvězdy Michala Davida s kapelou.

PÁTEK 24. 6. 2011 ZIMNÍ STADION NÁCHOD 20.00 HODIN

MICHAL DAVID
VSTUPENKA V PŘEDPRODEJI 350 Kč
Můžete se těšit na velké hity jako jsou Colu pijeme colu,
Největší z nálezů a ztrát, Každý mi tě lásko závidí, Ruská Máša, Céčka – sbírá céčka, Nonstop, Decibely lásky
a na mnoho dalších skvělých hitů, které jsou zárukou té
nejlepší zábavy!
Vstupenky budou v předprodeji za 350 Kč
od 9. května ve všech infocentrech v regionu
nebo na telefonním čísle – 777 983 022.
Podrobné informace na www.nejlepsikoncerty.cz.

12.00
14.50
15.00

PØEDPROGRAM
Slavnostní zahájení
HLAVNÍ PROGRAM
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

Zahradní dům Ratibořice
=D]iPHFNìPVNOHQtNHP

9ìVWDYDKLVWRULFNìFKNRĀiUNśDSDQHQHN
9tNHQG\RG²RGGRKRG

+LVWRULFNpNRĀiUN\DSDQHQN\YSURPėQiFKOHW²
2WHYŉHQD.YėWLQRYiNDYiUQDVQDEtGNRXOX[XVQtFKIUDQFRX]VNìFKGRUWś

ZZZ]DKUDGQLGXPUDWLERULFHFRP
Trutnov
Červený Kostelec

– dr. byt 1+1 v Jaroměři (50 m2) nová výstavba,zděný, 3. p., výtah, pěkné
770.000 Kč
790.000 Kč
– dr. byt 2+1 v Jaroměři (50 m2) Zavadilka, výtah, komora, udržovaný
– dr. byt 3+1 v Náchodě (70 m2) nové zd. jádro, kuchyň, plast. okna, lodžie
949.000 Kč
– dr. byt 3+1 Červený Kostelec Koubovka (81 m2) zděný, plast. okna, balkon
1,120.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (60 m2) nová fasáda, zatepleno, lodžie, n. okna
1,100.000 Kč
1,280.000 Kč
– dr. byt 3+1 v Jaroměři – Ptáky (70m2) zděné, vl. plyn. kotel, velká lodžie
– dr. byt 3+1 v Jaroměři (88 m2) lodžie, komora, 3. p., vše nové, Nábřeží
1,200.000 Kč
– dr. byt 4+1 v Jaroměři (90 m2) bude komplet. revitalizace, panel
890.000 Kč
– byt 1+1 v OV v Náchodě (41,6 m2) zděný, prostorný, plast. okna, dř. kolna
990.000 Kč
550.000 Kč
– byt 2+1 v OV (68m2), Jar. – Josefov (U Letiště), 2. p., panel, umakart, lodžie
– byt 2+1 v OV Jaroměř (56,8 m2) prostorný, plast. okna, lodžie, zateplení
890.000 Kč
– byt 2+1 v OV (69m2), Hradec Králové, po rekonstrukci, lodžie, 3. p. z 3
2,249.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 7+1+prodejna, 428m2, lukrat. místo „Na Ptákách“
3,400.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř centrum – obchodní zóna, k bydlení i podnikání
3,295.000 Kč
3,750.000 Kč
– RD – prodejna a 3+1 v Jaroměři nám. (230 m2), centrum – obchodní zóna
– ½ rod. dvojdomku Jaroměř 4+1, 992 m2, garáž, lukrativní lokalita, dohoda
1,720.000 Kč
– rodinný dům Vlkov u Jaroměře 4+1, 846 m2, kompl. rekonstrukce, bazén
2,000.000 Kč
2,222.000 Kč
– rodinný dům Jaroměř 2+1, 1237 m2, po rekonstr., krásné klidné místo
– rodinný dům Rasošky 2x 4+1, 2505 m 2, garáž, dobrý stav, klidné místo
2,750.000 Kč
– RD 4+kk a 3+kk Jasenná, 3000 m2,zděná stodola, část. rekonstrukce
2,100.000 Kč
– rodinný dům – novostavba 3+1 v Zaloňově u JA, 1784m 2, krásné místo!
2,200.000 Kč
2,015.000 Kč
– řad. rodinný dům Česká Skalice 4+1, 191 m2, GA, 2xlodžie, část. rekon
– vila „zámeček“ u České Skalice 4 byt. jednotky, 30 533 m2, GA, park
3,600.000 Kč
– r. d.– restaurace v Litíči (Nová Amerika), 2854 m2, podnikání s bydlením, golf
700.000 Kč
– rod. dům-novostavba 4+kk České Meziříčí, 885 m2, výb.lok. 1,890.000 Kč bez DPH a prov.
1,750.000 Kč
– rodinný dům-novostavba 6+kk České Meziříčí, 704 m 2, před kolaudací
– rod. dům-novost. 4+kk Opočno, 512 m2, Ořechovka, gar., zár. 2,320.000 Kč bez DPH a prov.
– rodinný dům-novostavba 5+kk Mezilesí u N. Města, 1039 m 2, na klíč,
2,730.000 Kč
– RD – novostavba Slavětín n. M. 4+kk, 860 m 2, zděné,krásné místo, HK 18 km 2,690.000 Kč
1,350.000 Kč
– rodinný dům-chalupa Horní Rybníky, 512 m2, krásné a klidné místo
– rodinný dům-chalupa Červený Kostelec, 848 m2, velká zděná stodola
1,399.000 Kč
– rodinný dům-chalupa Litoboř 6+1, 1402 m2, po rekonstrukci, 3x koupelna
3,120.000 Kč
– rodinný dům-chalupa Nové Město n. M., 1128 m2, výborné místo
990.000 Kč
1,320.000 Kč
– rodinný dům Nové Město n. M., 2950 m2, ke komplet. rekonstrukci
– rodinný dům Slavoňov u N. Města n. M.,5+1, 2268 m2, též jako chalupa
1,290.000 Kč
– rodinný dům Horní Radechová 7+1, 568 m2, po rek., bydlení/podnikání
1,790.000 Kč
– řadová garáž v Jaroměři-Josefově, 18 m2, dobrý stav, vlastní pozemek
44.000 Kč
530 Kč/m2
– st. pozemky 1414 m2 a 1359 m2 Kramolna-Lhotky, el., plyn na hranici
– st. pozemek 1056 m2 Nové Město n. M. Vrchoviny, inž. sítě, okraj obce
950 Kč/m2
– st. pozemky 14505 m2 + les 7437 m2 Červený Kostelec, u centra, klidné
270 Kč/m2
– st. pozemky 526 m2 Červený Kostelec-Bohdašín, sítě, oploceno, klidné
280.000 Kč
2
249.000 Kč
– st. pozemek 1201 m , Slatina n. Ú.,klidné místo, asfalt. cesta, slunné
– st. pozemek 1273 m2 Velká Jesenice, klidné, výhled, nové inž. sítě
690.000 Kč
– st. pozemek 700 m2 Jaroměř, klidné místo v zástavbě rod. domů
581.000 Kč
– st. pozemek 1058 m2 Jaroměř, voda+el., oploceno, klidné místo
640.000 Kč
– st. pozemek 1858 m2, Pohoří, stavba 2 RD, pěkné místo, sítě, asfalt. cesta
650.000 Kč
490 Kč/m2
– st. pozemek 2122 m2 Lejšovka, u HK, sítě na hranici, klidné krásné místo
– st. pozemek 1627 m2 Mostek-Horní Debrné, sítě, klidné krásné místo
360 Kč/m2

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

ZIMNÍ ZAHRADY
PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, FASÁDY
projekty a zateplování budov

akční jarní slevy
montáž zdarma

www.proplast-k.cz
tel.: 777 113 408
proplast@proplast-k.cz

PROPLAST K s. r. o.
Polní 468
Nové město nad Metují
tel./fax: 491 472 927

PROPLAST K s. r. o.
Areál IDA 843
Malé Svatoňovice
tel./fax: 499 886 131
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ŠKOLY

Přeshraniční
plavání

Základní škola KOMENSKÉHO Náchod
PROJEKT ELEKTRÁRNY

Občanské sdružení Cesta Náchod, které je poskytovatelem sociálních služeb
v našem městě, konkrétně odlehčovací
služby a denního stacionáře pro mentálně a tělesně postižené, přijalo dne 29. 3.
2011 pozvání na plavecké závody v polské
Kudowě Zdroj. Celá akce byla velmi dobře organizačně připravená, což přispělo
k celkové pohodě a dobré náladě všech zúčastněných. Sdružení Cesta zde úspěšně
reprezentovaly Růžena Patáková a Jiřina
Bílková. Obě dívky dokázaly nám všem, že
postižení lidé jsou často schopni skvělých
výkonů a zaslouží si náš obdiv a uznání
namísto častého přehlížení.
Na závody přijely školy z Náchoda
a okolí, mimo jiných i MŠ a ZŠ J. Zemana Náchod, která s Občanským sdružením
Cesta úzce spolupracuje.
Děkujeme tímto vedení polského Aquaparku za pozvání na tuto akci, velkorysé dárky a výborné pohoštění a těšíme se
na další spolupráci.
Denisa Voborníková, OS Cesta Náchod

V dubnu na naší škole proběhlo projektové vyučování v předmětu fyzika. Téma
znělo: „Vyrob si vlastní elektrárnu“. Deváťáci se toho úkolu chopili, a tak začali
tvořit. Každá skupinka měla vytvořit určitý typ elektrárny. Někteří tvořili vodní,
jiné tepelné a jiné skupiny jaderné elektrárny. Nechyběly ani větrné a sluneční kolektory. Každý tvořil podle svých možností a schopností. Někteří měli velice krásné
pohyblivé modely 3D. Cílem bylo nejen dozvědět se princip takové elektrárny, složitost výroby elektřiny, ale i rozvinout kreativitu a tvořivost. Žáci dostali ještě jeden
úkol, zamyslet se nad efektivností dané

elektrárny a nad ekologičností daného zařízení. Ze zhotovených výrobků jsme vytvořili zdařilou výstavu, která byla ostatními žáky oceněna.
Ing. Zuzana Lenerová
ZŠ Komenského Náchod

SPŠ a VOŠ stavební
SPŠ a VOŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě se zúčastnila projektu SIEU
sponzorovaného Evropskou komisí, kde si
vybraní žáci SPŠ ze 3.A a 3.B založili ﬁktivní ﬁrmu EZV Náchod.
Firma má za úkol vyřešit vytápění fary
v Úpici. Žáci byli rozděleni do tří skupin
– technického oddělení, personálního oddělení a oddělení ekonomického. V těchto
skupinách pracovali na řešení vytápění,
zateplení objektu, vytvoření nových místností pro kroužky ručních prací, možných
dotací nebo komunikací s odborníky. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem pět
škol z České republiky.
Dne 19. dubna 2011 proběhlo vyhlášení projektů ze škol a všichni zúčastnění
získali certiﬁkát o účasti na mezinárodním projektu ﬁ nancovaném Evropskou
komisí.

ZŠ Náchod-Plhov – naše jarní výstava
Na ZŠ Náchod-Plhov se děti se svými
učiteli a vychovatelkami rozhodli jarně vyzdobit školu. V minulých letech
jsme připravovali své výstavy v Městské
knihovně, letos jsme vše nainstalovali
„doma“. Na nástěnkách ve třídách, chodbách, ale hlavně ve volném prostranství
před ředitelnou můžete vidět práce dětí
od těch nejmenších až po ty patnáctileté.
Výtvarné techniky, kterými žáci pracovali, jsou rozmanité. Malování, stříhání
a lepení, paličkování, šití, drátování, pečení a zdobení perníčků, keramické tvoření.
Vše je doplněno jarními květy a vykvetlými větvičkami stromů.
Jarní výzdoba zpříjemňuje pracovní

i odpočinkové prostředí školy. Je důkazem šikovných a tvořivých rukou. Máme
z ní radost.
Naďa Králíčková
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SPORT

23. ročník
Modré stuhy města Náchoda
V sobotu 2. 4. se v Náchodě konal již
23. ročník jedné z nejstarších sportovních akcí v našem okrese – Modré stuhy
města Náchoda. Pořadatelem byl plavecký
oddíl TJ Delfín Náchod. Generálním partnerem celé akce pak Společnost DUHA,
nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov.
Soutěž slavnostně zahájili poslankyně PS ČR paní Mgr. Zdeňka Horníková
a starosta města Jan Birke, kteří rovněž
předávali ceny soutěže. Letošního ročníku se zúčastnilo 16 plaveckých oddílů
z ČR a tři polské – Kudowa Zdroj, Jelenia
Gora a Swidnice. Přihlášeno bylo původně 158 plavců, avšak marodka v posledních dnech zredukovala počet účastníků
na konečných 123 plavců. Slabší účast zapříčinilo i desetidenní reprezentační soustředění juniorů ČR.
Již od roku 1995 se soutěží v šesti
disciplinách dospělých a žactva. Hlavní soutěží Modré stuhy je prsařský dvojboj v součtu disciplín 50 m a 200 m prsa.
Letošní vítězkou v kategorii žen se stala

A. Nýčová – vítězka dvojboje (foto: P. Jansa)

náchodská plavkyně Aneta Nýčová. Stříbro si odváží nymburská Anežka Nováková a bronz Veronika Špůrková ze Zábřeha na Moravě.
V mužích v prsařských disciplínách dominoval Filip Maleňák z Univerzity Brno.
Druhý se pak umístil Jan Vencel z Blanska před Patrikem Krausem z Trutnova.
Čtvrté místo pak získal domácí plavec
Štěpán Remeš, který přidal i dva bronzy
na 100 volný způsob a 200 polohově. Škoda 5. místa nachlazeného náchodského
plavce Daniela Halašky, který se zúčastnil soutěže s velkým sebezapřením, avšak
na vytoužené mety v dvojboji nedosáhl.
Vynahradil si to 2. místem na 100 m znak.
V žákovské kategorii pak na mety nejvyšší v prsařském dvojboji dosáhla Kateřina Holubová z Trutnova a Tomáš Růžička
z Hradce Králové. Potěšující bylo 5. místo
domácí 12leté plavkyně Lucie Kramlové,
která úspěšně sekundovala svým o dva
roky starším soupeřkám.
Cenu za nejhodnotnějším výkonem celého plaveckého mítinku si odvezla Gabriela Kostková z Hradce Králové za čas
1:04,8 na trati 100 motýl. Stejného ocenění v kategorii žactva získala českotřebovská Anička Kluková z disciplíny 100 volný způsob za čas 1:03,3.
Náchodská žačka Daniela Felgrová
(r. 99) vyplavala na 100 m znak bronzovou příčku.
Kromě hlavního partnera letos soutěž
podpořily i další ﬁ rmy a nadace. Byly to
Nadační fond Zdeňky Horníkové, Kulturní
a sportovní nadace města Náchoda, Veba
Broumov, pivovar Opat Broumov – Olivětín a Sněžka Náchod. Děkujeme!
(rh)

TJ SOKOL NÁCHOD
TJ Sokol připravuje OZDRAVNÝ POBYT u moře V CHORVATSKU – DALMÁCIE (středisko DUČE) od 26. srpna do 4. září 2011 (pátek–neděle, pobyt sobota–sobota) cena: dospělí 7.490 Kč, dítě do 15 let 5.990 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným busem s WC a občerstvením, ubytování 7x, povlečení, spotřeba energií
ve vile Mirko, která má společenskou
místnost (jídelnu se sociálním zařízením
– slouží v den příjezdu a odjezdu ke složení zavazadel), TV, DVD, WI-FI, stolní tenis,
betonovou venkovní terasu s posezením
a grilem, 3–4 lůžkové APT s WC a sprchou, kuchyňkou, TV, WIFI nebo 2lůžková studia se stejným vybavením, stravu
– plná penze včetně pitného režimu, snídaně, oběd, večeře v restauraci cca 150 m
od vily (chutné jídlo a dostatek), pobytovou taxu a služby delegáta kompletní pojištění do zahraničí včetně storno pojištění (CK

je pojištěna proti úpadku), odpolední lodní
výlet na ostrov Brač.
Cena nezahrnuje: lodní výlet po řece
Cetině, rafting, výlet do Splitu.
V rámci ozdravného pobytu je nabízena možnost kondičního cvičení (povedou
cvičitelky Bindrová a Trejbalová), a pro
děti výcvik plavání.
Přihlášky (jméno, kontakt, adresa) je
třeba podávat nejpozději do 9. května
(pro deﬁnitivní zajištění CK)
na e-mail: evata@email.cz
nebo tel. 491 427 513 (po 20 h).
Od přihlášených bude vybírána záloha.

Mažoretky
MONA Náchod
přijmou pohybově
nadaná děvčata
ve věku pěti a více let

ZÁPIS
se koná v pátek 27. 5. 2011
v ZŠ TGM Náchod
(aula – I. stupeň) v 17.00 hodin.
Neváhejte a přijďte,
těšíme se na vás!!!
Případné dotazy na telefonu
723 153 119.

Předsletový rok v TJ Sokol Náchod
V roce 2012 oslaví Sokol 150 let svého
založení a připravuje XV. Všesokolský slet
s heslem „150 let v pohybu“.
Uvádíme první informace pro všechny,
kdo mají zájem o účast na nácviku skladeb, které se budou nacvičovat v náchodském Sokole.
Jedná se o skladby:
1. Rodinná skladba (jeden dospělý s malým dítětem + dvě větší děti) na hudbu J. Uhlíře „Ať žijí duchové“
2. Skladba pro ženy na hudbu A. Dvořáka
„Česká suita“
3. Skladba – společné cvičení mužů a žen
na hudbu ze starých ﬁlmů „Jen pro ten
dnešní den“
Uvítáme každého, kdo si chce zacvičit tyto skladby – vždyť hromadná cvičení získávají stále větší popularitu v celém světě.
V. Zelená
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INFORMACE

SDH Běloves
zorganizoval přednášku
pro širokou veřejnost

Kladské pomezí
se opět prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu
Zimní období je tradičně časem plánů
letních dovolených a pro destinační společnost BRANKU, o. p. s., a její partnery
možností prezentace na celé řadě veletrhů zaměřených na cestovní ruch.
Od ledna do března jsme prezentovali region Kladské pomezí na celé řadě veletrhů a výstav. Největší a tradiční akcí
je brněnský Region tour. Letos s velmi
pěkným doprovodným programem zajištěným zástupci TIC z Teplic nad Metují a Adršpachu. Návštěvníci během přehlídky soutěžili u krásného modelu skal
o hodnotné ceny. Čas byl i pro partnerská jednání s jinými destinačními společnostmi.
Dalším regionálním veletrhem byl
Expo tourism Olomouc. Individuální přístup k jednotlivých klientům je zárukou
kvalitních informací a zvýšení zájmu
a povědomí o Kladském pomezí. V podobném duchu probíhal i veletrh Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou, na který
si našli cestu klienti z nedalekého Liberce
a Polska. Info Tour v Hradci Královém je
pro nás zajímavý z pohledu nabídky programů pro klienty, kteří jezdí do našeho
regionu na krátkodobé návštěvy.

Jako nejzajímavější se ukázal veletrh
FOR BIKE v Praze-Letňanech. Cíleně zaměřená výstava na podporu cyklistiky,
cykloturistiky a aktivního trávení volného času přilákala na 18 000 návštěvníků.
Obrovským potenciálem je skladba návštěvníků expozic, kteří jsou aktivní turisté a cykloturisté. Společně se zástupci
Královéhradeckého kraje jsme se snažili
uspokojit poptávku, která se týkala hustoty značených cyklotras, propagačních
materiálů k cyklotrasám a výletům stejně jako možnosti ubytování. Veletrh FOR
BIKE se ukázal jako jeden z nejproduktivnějších.
Kladské pomezí bylo prezentováno
i na dvou zahraničních veletrzích v Německu. Regionální výstava v Drážďanech
byla velmi úspěšná co do počtu návštěvníků a předaných informací. Dopravní dostupnost Saska a jejich obyvatel je pro náš
region velmi zajímavá. O něco méně produktivní se ukázal veletrh ITBB v Berlíně.
Největší veletrh v Německu navštívilo velké množství klientů, ale náše Kladské pomezí se mezi stovkami dalších ve 25 halách trochu ztrácela.
Daniel Denygr, ředitel BRANKA, o. p. s.

PODĚKOVÁNÍ

Jarní úklid

Děkujeme všem občanům Náchoda
a okolí, že přispěli, ať už koupí nebo přinesením věcí, na dobročinný bazar, který se uskutečnil 11.–15. 4. v Církvi bratrské v Náchodě. Podařilo se nám získat
13.000 Kč. Další bazar plánujeme na září
tohoto roku. Poté bude celá částka předána Občanskému sdružení Hannah – pěstounská péče a Základní škole speciální
v Jaroměři.
Hana Zandalová

Jaro již dorazilo do Náchoda. Důkazem nejsou pouze hodnoty na teploměru a hřející sluníčko, ale i například pan
Jindřich Vlášek, jednen z mála náchodských živnostíků, kteří berou každoročně jarní úklid okolí v místě svého podnikání do vlastních rukou. Nedělá to pouze
proto, že je to hezká vizitka jeho obchodu, ale aby touto maličkostí pomohl Technickým službám, které nemají šanci 100%

udržovat celé území města Náchoda i přes
nekompromisní přístup, kterým se vyznačuje nynější pan starosta Jan Birke, a zároveň šetří malou část peněz z městského rozpočtu. Ale kdyby se takto zapojili
do jarního úklidu všichni majité obchodů,
výroben, skladovacích objektů, i ostatní občané Náchoda v okolí svých obydlí,
ušetřila by mnohem větší část městského rozpočtu vynakládaná na jarní úklid
města Náchoda a jeho okrajových částí,
a peníze by se mohly použít například
na vybudování sítě odpadkových košů
kterých spíše ubývá, výsadbu květin, které na veřejných místech téměř nepotkáte nebo třeba na další dětské hřiště pro
naše nejmenší spolubčany. Jde přece o to,
abychom naše město předali čisté a útulné i dalším generacím.
Libor Šustr,
člen komise životního prostředí
a čistoty města Náchoda

Ve čtvrtek 31. března
se v hotelu Bonato uskutečnila přednáška běloveského kronikáře pana
Antonína Samka na téma
„Běloveské lázně a jejich
historie.“ Zorganizoval
ji SDH Běloves jako jednu ze svých celoročních aktivit. Zájemci si mohli odnést
knižní publikace pana Samka vztahující se k historii Bělovse, kdysi samostatné
obce, dnes již příměstské části Náchoda.
Prameník minerální vody, který má být
letos obnoven, má totiž SDH Běloves stále ve svém znaku a snahy o jeho obnovení proto velmi vítá. SDH Běloves děkuje
panu Samkovi za poutavý výklad a těší se
na další společnou akci.
Ing. Jiří Polák
jednatel a kronikář SDH Běloves

Sbor dobrovolných hasičů Jizbice
pořádá

Soutěž o pohár starosty SDH
soutěž je zařazena do NHPL
21. května 2011 hřiště
Program: 1. Prezentace 9:30 - 9:50
2. Zahájení soutěže 10:00
3. Soutěž družstev v požárním sportu 10:00 - 15:00
4. Vyhlášení 15:30
5. Ukončení soutěže

Sponzoři:
Korunka Matějů
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EVANGELICKÁ CÍRKEV
SRDEČNĚ ZVE NA

Skutené
životy Skutená
nadje
Přijďte si poslechnout
každý večer lidský příběh,
každý večer Boží příběh.

Roger Carswell (*1950) žije v Anglii. Ježíši Kristu uvěřil v mládí
pobytu u příbuzných v Libanonu.
a jeho hosté během
Původním povoláním učitel, nyní už přes dvacet let
cestuje jako evangelista po Velké Británii
i po světě.

24.5.

25.5.

26.5.
28.5.
29.5.

Aleš Bartošek

v neděli 8. května
NA ŠONOVSKÉ FAŘE
10.00
11.30
12.00
12.30

–
–
–
–

bohoslužby pro děti
jízda na koních
společný oběd
velká hra pro celé rodiny,
Fair Trade obchůdek
giga trampolína, volejbal …
15.00 – beseda
s PhDr. JIŘINOU ŠIKLOVOU, CSc.

BÍT ČI NEBÍT

, ředitel křesťanského rozhlasu Trans World Radio – CZ.

Thomas Graumann
Aleš Juchelka

SETK ÁNÍ RODIN

jedno z 669 židovských „dětí“ Nicholase
Wintona, zachráněné před nacisty trans, portem do Británie v roce 1939.

aneb nastavování hranic ve výchově
a jiná témata…

moderátor pořadů Medůza, Exit 316,
, Křesťanský magazín a Pomozte dětem.

Marie Rohulánová
Alena Konená

ředitelka Městského střediska sociálních služeb
, Oáza v Novém Městě nad Metují.

prošla si závislostí na drogách. Prožila vysvobození skrze víru
v Ježíše Krista. S manželem Šimonem vychovávají 5 dětí
,
vlastních a 3 osvojené.

24. - 29. kvtna 2011 vždy od 19.00 hodin
ve sboru Církve bratrské, Náchod, Purkyňova 584 (vedle hotelu Hron)
www.cb.cz/nachod

,
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Česká pobočka ICEJ ve
spolupráci s Městem Náchod,
Regionálním muzeem v Náchodě
a Církví československou husitskou
v Náchodě připravila sérii programů
věnovaných židovským obyvatelům
Náchoda a současnému Státu Izrael.
V pondělí 16. května 2011 v 16 hod. se v Regionálním muzeu v Náchodě uskuteční vernisáž výstavy
„Jak mizel starý židovský Náchod“, za přítomnosti autorů Aleny Čtvrtečkové a Alžbety Spíškové.
Návštěvníci se zúčastní též workshopu Center vzdělávání a dialogu na téma „Antisemitismus a holocaust - téma stále živé“.
v rámci programu vystoupí
dětský pěvecký sbor Studánka ze ZUŠ Police nad Metují
V neděli 22. května 2011 ve 14 hod. budou v Regionálním muzeu v Náchodě zahájeny v rámci probíhající výstavy Dny pro Izrael.
v rámci programu vystoupí rodinná kapela Hejretband

Proč zmizeli?

V neděli 22. května 2011 v 16:30 hod. se na Novém židovském hřbitově v Náchodě uskuteční Pietní
vzpomínkové setkání. Slovem doprovodí farář Církve československé husitské Zdeněk Kovalčík, zpěvem
doprovodí Ludmila Hejretová.

Přijďte se zúčastnit interaktivního workshopu „Antisemitismus a holocaust
- témata stále živá“, který povede certiﬁkovaná lektorka Center vzdělávání
a dialogu PhDr. Jana Hofmanová.

V neděli 29. května 2011 v 15:30 hod. se v Husově sboru Církve československé husitské v Náchodě
uskuteční koncert hebrejských písní, melodií a tanců.
v rámci programu vystoupí
Milada Sedláková/zpěv, Eva Kopřivová/housle a taneční soubor SimchaT

Workshop je vhodný pro žáky středních škol a uskuteční se v rámci vernisáže výstavy „Jak mizel starý židovský Náchod“ v Regionálním muzeu
v Náchodě v pondělí 16. května od 16 hodin.

VSTUP VOLNÝ
Město

Náchod

Církev
československá
husitská

Tento projekt je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
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CAMERATA NOVA 2011
41. ROČNÍK festivalu komorních
sdružení od 24. 5. – 3. 6. 2011
Festival je pořádán za podpory Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA
a ve spolupráci s kulturními zařízeními v Opočně a Klodzku
a Děkanskými úřady v Náchodě a Dobrušce. Záštitu nad festivalem převzal starosta města Náchoda pan Jan Birke.
24. 5. Náchod – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 19.00 hod.
Zahajovací koncert festivalu. Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, sólistka: prof. Eva Šilarová – klavír, dirigent:
Jindřich Roubíček, Krkonošské Collegium musicum Trutnov,
sbormistr: Vít Mišoň
25. 5. Klodzko – Klášterní kostel Františkánů
19.30 hod.
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, sólistka:
prof. Eva Šilarová – klavír, Josef Vlach – housle, dirigent:
Jindřich Roubíček. Krkonošské Collegium musicum Trutnov,
sbormistr: Vít Mišoň
26. 5. Náchod – Kostel sv. Michala
19.00 hod.
Smyčcový orchestr ZUŠ a pěvecký sbor rodičů a učitelů ZUŠ
Náchod, dirigent: Lukáš Janko
27. 5. Dobruška – kostel sv. Václava
19.30 hod.
Dechové trio Musica per ﬁati, umělecký vedoucí:
Milan Poutník. Komorní orchestr Musica quinta essentia
Praha, dirigent: Ivan Kadlec
1. 6. Opočno – Mariánský kostelík
19.00 hod.
Komorní pěvecký sbor CONCERTO GLACENSIS – Klodzko,
sbormistryně: Katarzyna Maka
3. 6. Náchod – Kostel sv. Michala
19.30 hod.
závěrečný koncert festivalu
Pardubický komorní orchestr, dirigent: Otakar Tvrdý

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. a počátku 20. století (do 6. 11.)
Tradiční dlouhodobá expozice obrazů ze sbírkových
fondů GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie
moderního umění v Hradci Králové, Moravské galerie
v Brně a Magistrátu města Pardubice.
Jiří Kubíček – graﬁka, obrazy
Výstava představí Kubíčkovu tvorbu v žánrové
rozmanitosti – od ilustrativních prací pro děti, přes
krajiny, geometrizující i abstraktní graﬁcké kompozice
a malbu až k užité graﬁce. (6. 5. – 26. 6.)
Hana Šuranská – Rostlinné transformace
(13. 5. – 19. 6.) výstava z cyklu Umělci do 40 let
Absolventka Institutu pro umělecká studia Ostravské
univerzity v současnosti dokončuje studia v ateliéru
graﬁky Jiřího Lindovského na AVU v Praze. Zůstává
věrná tradičně velkoformátovým tiskům z výšky, pro
jejichž matrice upravuje náměty digitálně z fotograﬁí.
Mezinárodní den muzeí a galerií, 20. 5.
8–14 hodin – Mysli smysly, vnímej myslí – interaktivní
program pro školní skupiny
15 hodin – komentovaná prohlídka ruského malířství
pro veřejnost
17 hodin I. J. Repin – Zjevení Ikony. Přednáška
historika umění Vlastislava Tokoše o historii jednoho díla
18 hodin Musica harmonica
Koncert akordeonového orchestru žáků ZUŠ J. Falty
v Náchodě a žáků ZUŠ v Červeném Kostelci pod vedením
Jaroslava Kubečka

KULTURA

Státní zámek Náchod
Co nabízí náchodský zámek v květnu 2011
V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu (věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle
od 9.00 do 17.00 hodin.
První víkend v měsíci (So 30. 4. a Ne 1. 5.) v 10.00 a 15.00 hod.
bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů a vyznamenání (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané
skupiny deseti a více osob).
Kulturní a další akce:
7. 5. od 16 hodin Mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny
Marie.
15.–31. 5. Výstava historických panenek a dalších hraček
v Salonech II. patra.
21. 5. „Magická noc“ = večerní prohlídky s profesionálními
kouzelníky v Salonech II. patra, od 20.00–22.00 hodin, doporučujeme objednat se na tyto prohlídky předem na tel. 491 426 201
nebo na e-mailu objednavky.nachod@josefov.npu.cz.
26.–27. 5. Loutkové představení v provedení Loutkářského souboru Na Židli, Turnov, které se bude konat ve Velkém
sále na I. nádvoří (u věže). Pouze pro MŠ a ZŠ, cena 55 Kč/osobu
včetně prohlídky zámku. Představení se uskuteční každou hodinu, od 8.30–15.30 hodin. Je nutné objednat se předem na tel.
491 426 201 nebo na e-mailu objednavky.nachod@josefov.npu.cz.
28.–29. 5. – Loutkové představení v provedení Loutkářského
souboru Na Židli, Turnov, které se bude konat ve Velkém sále
na I. nádvoří (u věže). Zveme malé i velké diváky, jednotná cena
25 Kč/osobu. Představení v 10.00; 12.00 a 14.00 hodin.

Přehled kulturních akcí
v květnu 2011 v Regionálním muzeu Náchod
Festival Prima sezóna
V květnu se koná v budově stálé expozice na Masarykově nám.,
čp. 18 výstava studentských výtvarných prací a fotograﬁí, která probíhá v rámci festivalu náchodská Prima sezóna. Výstavu
bude možno navštívit od 30. 4. do 8. 5. 2011 denně kromě pondělí 9–12.00; 13–17.00 hod.
Jak mizel starý židovský Náchod
Ve dnech 17. až 29. května 2011 mohou návštěvníci v budově
stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě
zhlédnout výstavu Jak mizel starý židovský Náchod ve fotograﬁích Antonína Rabišky a ing. arch. Josefa Koutného. Vernisáž se
koná v pondělí 16. května 2011 v 16 hodin. V průběhu vernisáže
proběhne interaktivní workshop na téma Antisemitismus a holocaust – téma stále živé. V dalších dnech bude otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na
tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.
expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohr. opevnění z let
1935–38 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava ČSA 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve
výstavní síni provozního areálu před pevností. Otevřeno denně
mimo pondělí 10–12.00, 13.30–18.00 hod. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248 popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

21

22

Náchodský zpravodaj

POHOTOVOST | ZÁJMOVÁ ČINNOST

Stomatologická pohotovost
30. 4. a 1. 5.
7. a 8. 5.
14. a 15. 5.
21. a 22. 5.
28. a 29. 5.

MUDr. Blanka Hulánová
Nové Město nad Metují
MUDr. Milan Hýbl
Náchod
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod
MUDr. Ludmila Jánská
Náchod
MUDr. Hana Jelenová
Náchod

PROGRAM
KVĚTEN
www.decko-nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
V sobotu 7. 5. od 16 hodin zveme všechny děti a dospělé na MÁJOVÁNÍ.
Na náměstí před novou radnicí bude připraven kulturní program, který bude završen ohňostrojem:
16.00 – Country kapela Kamion
18.00 – Ukázka street dance, break
dance, bubnování
– kroužky z Déčka
19.00 – Kapela Český ruce
– autorský beat
20.30 – Trilobeat a Jiří Shelinger revival
26.–27. 5. se v parku
SVČ Déčka koná BAMBIRIÁDA
Bambiriáda je jednou z největších akcí
v regionu pro děti, mládež i dospělé. Jedná se o prezentaci dětských organizací
a oddílů, které zde nabízejí své programy
pro volný čas.
Na účastníky čeká spousta her, soutěží,
zajímavých atrakcí jako létání na laně, lanové překážky, šapitó, malování na obličej, skákací síť a trampolína, indiánské
teepee, hvězdárna a plno dalších.
Jako tradičně nebudou chybět doprovodné programy jako ukázka Policie ČR. Armády ČR a Hasičů.
Podrobné informace na samostatném plakátu – na straně 13!
V pátek 27. 5. od 15 hodin v přírodním
divadle v parku Déčka – PŘEKVAPENÍČKO
Akademie kroužků Déčka, série ukázkových vystoupení dětí z Déčka pro rodiče
a veřejnost, předávání osvědčení celoroční práce a ocenění pro úspěšné reprezentanty a kvalitní vedoucí. Vstupné 20 Kč
V sobotu 28. 5. od 19 hodin ve velkém sále Déčka – Letní taneční slavnost
Taneční zábava pro rodiče dětí a přátele
Déčka, příjemný společenský večer s živou hudbou v krásně vyzdobeném Déčku, bohatá tombola, nabídka dobrého občerstvení. Vstupné 60 Kč rodiče, členové,
vedoucí, 80 Kč ostatní

MACÍČEK
Každé pondělí od 8 hodin – KRTEČCI
Pravidelné hlídání dětí od 2 let aneb prv-

Náchodská 145 Stavostroj
tel.: 491 476 176
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104

ní krůčky bez maminky. Program je vždy
přizpůsoben věku dětí.
Cvičení, zpívání, vyrábění, procházky,
hry v přírodě a podobné čekají na vaše
děti. Nutné se předem domluvit na tel.:
774 635 232 u Martiny Hladíkové.
Každé pondělí od 10 hodin
– AJ PRO MAMINKY
Pravidelná konverzace v anglickém jazyce s rodilou mluvčí. Určeno pro maminky MC.
Každé pondělí od 15.30 do 17.30
– HERNIČKA – volné hraní – bez organizovaného programu
Každé ÚTERÝ od 9.30 do 12 hodin
– KUŘÁTKA – cvičení pro maminky s dětmi od 1 do 2 let
Každou STŘEDA od 9.30 do 12 hodin
– ZAJÍČCI – cvičení a vyrábění pro maminky s dětmi od 2 do 4 let
Každou STŘEDU od 15.30 do 17.30
– HERNIČKA – volné hraní – bez organizovaného programu
Každý ČTVRTEK od 9.30 do 12 hodin
– MIMI KLUB – cvičení pro nejmenší děti
od 2 měsíců do 1 roku
Každý ČTVRTEK od 15.30 do 17.30
– HERNIČKA – volné hraní – bez organizovaného programu
Každý PÁTEK od 9.30 do 12 hodin
– ZAJÍČCI – cvičení a vyrábění pro maminky s dětmi od 2–4 let
Hernička – Členové MC mají vstup zdarma, ostatní 20 Kč
Čtvrtek 19. 5. od 17 hodin v klubu
Hnízdo – přednáška CESTA K DOBRÝM
VZTAHŮM IV
Téma: Jak řešit konﬂikty
Dozvíte se, které komunikační prvky
v běžné komunikaci používáme a ve chvílích konﬂiktu je vynecháváme. Naučíte se,
jak tyto komunikační prvky používat cíleně a k čemu Vám to v konﬂiktu pomůže.
– co nám v naší komunikaci pomáhá předcházet konﬂiktům
– čím konkrétně způsobujeme, že rozhovor vede ke konﬂiktu
– jak obnovit kontakt s druhým, když si
nerozumíme
– jak dospět k vzájemně přijatelné dohodě. Přednáší: Ing. Taťána Blažková, vstupné 50 Kč.
Bližší informace: Martina Hladíková,
tel.: 774 635 232.
www.decko-nachod.cz, mc@deckonachod.cz

Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kauﬂand
denně 7–20 hod.,
v neděli 8–20 hod.

HNÍZDO
Pondělí 2. 5. od 16 hodin
– soutěž v piškvorkách
Úterý 3. 5. od 16 hodin
– Turnaj v sudoku
Středa 4. 5. od 16 hodin
– turnaj ve stolním fotbálku
Čtvrtek 5. 5. od 16 hodin – Karetní hry
Přijďte si zahrát Žolíky, „Ameriku“, „autobus“ a další zábavné karetní hry.
Pátek 6. 5. od 16 hodin – Blokus
Přijďte si procvičit logické myšlení.

Sport klub
UFO Racing
Team
zve všechny příznivce
motocyklového sportu
a dobré hudby
na koncert Radima Hladíka
a skupiny BLUE EFFECT
dne 17. 6. 2011
Jako předkapela vystoupí rocková
kapela z Jablonce nad Nisou
ORFEUS-BEAT
a o zábavu do ranních hodin se
postará „sdružení veselých chlapíků“ z Náchoda a okolí
PRORADOST BAND
Celá legrace začíná v 18.00 hodin,
točit se bude pivo i maso.
Zájemci si mohou rezervovat vstup
na adrese
hudbajinak@hudbajinak.info
a vše potřebné se dozvíte na
www.hudbajinak.info.

květen 2011

Senior klub „Harmonie 2“
Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové
čtvrtky v klubovně.
Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme v květnu 2011 při následujících programech:
5. 5. ve 14 hod. záběry ze zájezdu „Morava – Bílé Karpaty“
v roce 2010, nám promítne p. Slávek Hlaváč
10. 5. v úterý – 14 h. p. Alena Suková předvede a nabídne ve
zvýhodněné ceně výrobky AVON
19. 5. ve 14 hod. Co by jste měli vědět o houbách a houbaření, přednášku si pro nás připravila p. Tereza Tejklová
25. 5. v 6 hod. odjezd na zájezd do Kroměříže, v programu je
prohlídka arcibiskupského paláce, květné zahrady a na zpáteční cestě prohlídka zámku Tovačov.
UPOZORNĚNÍ!
Volná místa na zájezdy:
– 25. 5. do Kroměříže (4)
– 7. 9. Poděbradsko (10)
Přihlášky vždy ve čtvrtek od 14. hod. v Harmonii 2, nebo na telefonu A. Polákové 775 242 562 (po 19. hod.)

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší
členové výboru MO SD v Náchodě.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

V květnu dne 2. 5. 2011 pořádá Sdružení zdravotně postižených Náchod pořádá pro své členy zájezd do Polska, program
dodržen dle letáčku, doporučení. Vyměňte si včas polské zloté.
Odjezd v 7.00 hodin od bývalé jídelny Tepna. Předpokládaný návrat kolem 18. hodiny.
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod spolu
s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pořádají:
XXXII. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů
Termín konání pro ubytované: 17.–19. června 2011
Místo konání: Autokemp ROZKOŠ u České Skalice.
Start „POJEZDU“: 18. 6. 2011 v 10.00 hod Autokemp ROZKOŠ
Akce je určena pro vozíčkáře a jejich doprovody.
Trasa cca 10 Km vede přes Zlíč do Ratibořic a zpět do Autokempu, pohodovým turistickým tempem (čas se neměří!).
Na cestě čekají účastníky jednoduché soutěžní úkoly.
Případní zájemci se mohou kontaktovat na tel. pořadatelů:
608 313 397 (p. Čiháček), nebo 777 658 455 (p. Opřátko), případně e-mailem na: opratko.tomas@seznam.cz.
Přejeme všem účastníkům pěkné zážitky, rádi pomůžeme.

Za výbor SZdP Náchod, M. Čiháček, O. Frühaufová

ICC informuje
V prodeji:
Jaroslav Svěcený – koncert 20. 5., N.Město n./M.
Michal David – koncert 7. 5., Nová Paka
Jam Rock – festival 9.–11. 6., Žamberk
Michal David – 24. 6., zimní stadion Náchod
Vadí vám, že zjistíte příliš pozdě předprodej na některá představení? Že se k vám nedostanou informace o chystaných akcích?
Zanechte nám svoji e-mailovou adresu a my vás včas budeme
informovat.
Všichni řemeslníci, podnikatelé… máte možnost u nás zanechat
svůj kontakt (vizitku), tak abychom ho zdarma mohli šířit dál
(mezi lidi, kteří u nás tyto informace o místních ﬁ rmách hledají).
Od začátku května budou u nás zdarma k vyzvednutí Letní turistické noviny Kladského pomezí, které v těchto dnech vycházejí
a jejichž vydavatelem je společnost Branka o. p. s.
Markéta Machová

KULTURA | CÍRKVE

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Raisova 806, 547 01 Náchod, farář Zdeněk Kovalčík, telefon
491 426 223, mobil faráře 737 475 945, e-mail noccsh.kov@seznam.cz Úřední hodiny – pondělí a středa 9–12 a 13–16.30 hod.
Jinak kdykoli po domluvě. Bohoslužby: neděle 9 hod.Májová pobožnost: pondělí 16.30 hod.
Sborový den ke Dni matek – neděle 8. 5. 2001
9 hod. bohoslužba se zpěvem Komorního sdružení pro duchovní
hudbu Ostrava (Z. Lukáš: Missa brevis), 14 hod. – přátelské setkání v parku u Husova sboru, 16.30 hod. – koncert Komorního
sdružení pro duchovní hudbu Ostrava – program staročeské zpěvy duchovní, L. Janáček: Ukvalské písně, úpravy lidových písní.
Řídí Pavla Dědičová a Zdeněk Kovalčík. Srdečně zveme.
Sběr oděvů pro Diakonii Broumov pouze v sobotu od 9 – 11 hod.
Prosíme, abyste v jiné dny a hodiny věci nenosili!

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
jáhen Václav Smola 775 936 317, www.nachod.farnost.cz, email:
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa
od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Vzhledem k prováděným opravám od 2. 5. 2011 do odvolání kostel sv. Vavřince bude
uzavřen. Bohoslužby v kostele sv. Michaela: út 18.00, st 16.00,
čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; pro děti a mládež ne
10.15; v Zámecké kapli mše sv. bude v sobotu 7. 5. od 16.00 hod.
Májové pobožnosti: v kostele sv. Michaela vždy po večerní mši
sv.,na Phově ve středu od 18.00 hod., na Dobrošově v pondělí
od 17.30 hod., na Lipí v pondělí a čtvrtek od 19.00 hod., na Kramolně v úterý od 19.00 hod., na Jizbici ve středu od 19.00 hod.
Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti v pátek od 17.00
hod. na děkanství. Modlitební společenství „Večeřadlo“ se koná
v pátek po večerní mši sv. na děkanství. Setkání s výukou sebeobrany se uskutečňuje v sobotu po večerní mši sv. na děkanství.
Koncert Smyčcového orchestru a sboru ZUŠ Náchod se uskuteční 26.5. od 19.00 hod. v kostele sv. Michaela.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova ul. 535, tel. 491 426 712, bohoslužby v neděli v 9.00 hod.
a pravidelně v 16.30 v Evang. domově Betanie (Špreňarova 1053).
Mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Biblické
hodiny se konají po domluvě a ohlašovány jsou v neděli při shromážděních. Farář M. Bárta.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střední podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby pravidelně každou sobotu od 9.30 hodin.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

Křesťanská společnost Nový Život
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384,
http.//www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

* * *
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Městská knihovna Náchod

M stská Knihovna
v Náchod
Poádá Koncert

informuje na KVĚTEN 2011

Free
Trio

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční 5. 5. v dopoledních hodinách.
WI-FI od října v naší knihovně pro vás.

BRÝLE – Zapomněli jste si doma brýle a přesto byste si rádi přečetli noviny nebo si vybrali knihu podle svého? Žádný problém. Oční optika Havlová věnovala do knihovny
čtvery brýle na čtení (1,5 až 3,5 dioptrií), které si můžete půjčit ve studovně.

meditativní improvizace

Tomá

Ivan

Mach

Bore

housle

kytara

Náchodská univerzita volného času – 2. semestr
9. 5. František Musil – Kapitoly z dějin středověkého Kladska (13.00 a 15.30 hod.)
9. 5. se mohou studenti NUVČ přihlásit na 3. semestr (průkazky s sebou)
Zápis i pro ostatní veřejnost začíná 10. 5. 2011

Petr

Kohl
Didgeridoo, sférická píala
Neobvyklé spojení klasickch a etnickch nástroj vytváí
krásn prostor k hluboké relaxaci i meditaci.

Výstavy – Hala:
23.–28. 5. Výstava výtvarné skupiny AMAG Náchod

Oddělení pro děti:

17.5.2011

vstupné

18h

50 K

Ve Studovn M stské Knihovny
Rezervace na Tel.: 491 423 338
www.mknachod.cz

2.–30. 5. Výstava ABECEDníčků, které vytvořili druháčci náchodských škol.
Studovna:
1.–30. 5. Svět kolem nás očima studentů fotografů
Výstava fotograﬁí studentů účastnících se 14. ročníku festivalu Náchodská Prima sezóna.

více o muzikantech na:

www.tomasmach.eu

www.ivanbores.cz

Další akce
5. 5. v dopoledních hodinách návštěva klubu maminek z Déčka
17. 5. v 15 hodin třetí setkání klubu Maceška

Výtvarné dílny v dětském oddělení
23. 5. Korálková dílnička – další z oblíbených dílniček pro mladé slečny, vstupné
30 Kč

Koncert v knihovně
17. 5. v 18.00 hodin vás srdečně vás zveme
na Meditační improvizace – hraje FREE TRIO
Petr Kohl – didgeridoo, Tomáš Mach – housle, Ivan Boreš – kytara.
Koncert se koná v příjemném prostředí studovny. Vstupné 50 Kč
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na www.mknachod.cz. (Vo)

Sdružení přátel PUMPA
Sdružením přátel obce
Malá Čermná otřásla jako
blesk z čistého nebe zpráva
o úmrtí erudovaného a respektovaného regionálního historika PhDr. Ladislava Hladkého (†25. 2. 2011).
Pan Hladký nezištně pomáhal sdružení
Pumpa nejen při vlastivědných vycházkách a dalších aktivitách, ale hlavně při
přípravě publikace o Malé Čermné. Svého
úkolu, zmapovat dějiny jedné z nejmenších obcí na okrese, se zhostil výtečně.
To, že Malá Čermná a Německá (také Velká) Čermná (německy Tscherbeney, dnes
Czermna v Polské republice) tvořily skoro až do konce 16. století jednu ves bylo
pro nezasvěcené překvapením. Ne však
pro pana Hladkého, který byl odborníkem
v mnoha oblastech.
Ze smutku a pasivity nás ale vytrhla
nečekaná zpráva o znovuobjevení originálu tzv. strouženské kroniky nezvěstné od roku 1946. Letopisy památných
událostí evangelické křesťanské obce
ve Stroužném legendárního pastora Ernsta Bergmana (1797–1877) byly objeveny
v archivu Českobratrské církve evangelic-

ké v Praze. V průběhu měsíce května bude
pořízena kvalitní dokumentace celé kroniky. Kopie se budeme snažit co nejrychleji představit veřejnosti. Sledujte proto
příští čísla zpravodaje a také internetové stránky sdružení www.pumpa-malacermna.unas.cz.
Na závěr vyzýváme bývalé rodáky
kladské obce Stroužné (Straußeney, nyní
Pstrążna) a jejich potomky, aby se přihlásili se svými vzpomínkami, fotograﬁemi a památkami na život v této obci a se
svými kontakty na příbuzné žijící v Německu. Nebuďte lhostejní, nebuďte pasivní. Budete za to odměněni. Měli jsme
možnost se seznámit s připravovanou
publikací o kladské obci Jakubovice (Jakobowitz) autora Petera Macha z Rothu.
Obsahuje desítky historických fotograﬁ í
a pohlednic. Představuje nám tuto obec
a její obyvatele tak, jak si ji pamatuje již
jen málokdo.
Nenechte si ujít příležitost spolupodílet se na podobném projektu – zmapování života půvabné horské vsi Stroužné, která byla součástí Českého koutku
v Kladsku.

Eva Pumrová
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květen

1. neděle pouze v 15 hod
2. pondělí pouze v 17 hod
3. úterý pouze v 15.30 hod
4. středa pouze v 15.30 hod

ČERTOVA NEVĚSTA (ČR – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

1. neděle 17 a 19.30 hod
2. pondělí pouze v 19.45 hod
3. úterý pouze v 17.30 hod
4. středa pouze v 19 hod

THOR (THOR – USA 2011)

3. úterý pouze ve 20 hod
5. čt, 6. pá pouze v 19.30 hod
7. sobota pouze ve 20 hod
8. neděle pouze v 17 hod
9. po, 10. út pouze v 18 hod
11. středa pouze ve 20 hod

CZECH MADE MAN (ČR – 2011)

5. čt, 6. pá pouze v 17 hod
7. sobota pouze v 15.30 hod
8. neděle pouze v 19 hod
9. po, 10. út pouze v 15.30 hod
11. středa pouze v 17.45 hod

RYCHLE A ZBĚSILE 5 (FAST FIVE – USA – 2011)

7. sobota pouze v 18 hod

ODCHÁZENÍ (ČR – 2011)

Klasická milá, lyrická, hezká česká komediální pohádka na motivy pohádky Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil, v režii „krále pohádek“ Zdeňka Trošky. Hrají František Němec, Sabina Laurinová, Jana Andresíková, Antonín Hardt, Eva Josefíková, Václav Šanda, Karel Zima, Bára Munzarová, David Suchařípa a další. Zvuk Dolby
Digital. V PONDĚLÍ 2. KVĚTNA 2011 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ, V ČELE S REŽISÉREM ZDEŇKEM TROŠKOU.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.certovanevesta.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Bůh. Rebel. Legenda. Zrodil se v severské mytologii, díky své domýšlivosti přijde o božské schopnosti a je svrhnut mezi obyčejné smrtelníky na planetu Zemi, kde
se musí vzchopit, zvednout svoje pověstné kladivo a vyrazit na zteč... Akční sci-ﬁ fantasy režiséra Kennetha Branagha. V hlavních rolích Chris Hemsworth, Natalie
Portmanová, Tom Hiddleston a Anthony Hopkins. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 140 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na http://thor.marvel.com/
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

S poctivostí leda pojdeš! Vydělávejte, jak se dá..., podvádějte, švindlujte... A můžete při tom zažít neuvěřitelné věci! Absolutní pecka letošního jara s Janem Budařem
v hlavní roli. Černá komedie režiséra Tomáše Řehořka, v dalších rolích uvidíte K. Brožovou, M. Písaříka, M. Šteindlera, P. Bjelace, Z. Srstku, E. Kočičkovou, J. A. Duchoslava, J. Krausovou, P. Čtvrtníčka, T. Matonohu, N. Lichého a další.
Vstupné 110 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.czechmademan.cz
Mládeži do 15 let nepřístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Akce, tentokráte v rozpálených ulicích brazilského Ria… Vin Diesel, Dwayne Johnson a Paul Walker v dalším rychlém a zběsilém ﬁlmu, ještě rychlejším, akčnějším,
větším a lepším… České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.fastﬁvemovie.com
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Smutná komedie o ztrátě moci... Filmová adaptace úspěšné divadelní hry Odcházení od Václava Havla – tentokráte i v roli režiséra. Hrají Josef Abrhám, Dagmar Havlová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Jiří Lábus, Jiří Macháček, Stanislav Zindulka, Barbora Seidlová, Ivana Uhlířová, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška a další. Film, který je jednou z nejočekávanějších kulturních událostí letošního roku, se natáčel v České Skalici. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.havelodchazeni.cz
Mládeži přístupný
9. pondělí pouze v 19.45 hod
10. úterý pouze v 19.45 hod
11. středa pouze v 15.30 hod

ÚTĚK ZE SIBIŘE (THE WAY BACK – USA 2010)

12. čtvrtek pouze v 17 hod

KRÁLOVA ŘEČ (THE KING‘S SPEECH – USA 2010)

Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Drama podle skutečné události z roku 1940, popisující útěk mezinárodní skupinky vězňů
z ruského gulagu. Musí se vymanit ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu – před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle – poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii. Hrají Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan a další. Režie Peter Weir. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bioscop.cz a na www.thewaybackthemovie.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele... Skutečný životní příběh otce současné britské královny – krále Jiřího VI,
který se po abdikaci svého bratra stává plnohodnotným nástupcem a držitelem anglického trůnu. Kvůli své koktavosti ho však okolí považuje za neschopného...
V hlavní roli vynikající Colin Firth, v dalších rolích Helena Bonham Carterová, Geoffrey Rush a Derek Jacobi. Film byl vyhlášen nejlepším britským nezávislým ﬁ lmem roku 2010, získal Zlatý glóbus za rok 2010 a stal se i nejúspěšnějším ﬁ lmem při letošním udílení Oscarů za rok 2010 – z dvanácti nominací získal čtyři Oscary
– za nejlepší ﬁ lm, režii, původní scénář a C. Firth za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. České tituly. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.kingsspeech.com
Doporučená přístupnost: od 12 let
12. čtvrtek pouze v 19.30 hod
13. pátek pouze v 19.30 hod
14. sobota pouze v 17.30 hod
15. neděle pouze v 17.30 hod

VODA PRO SLONY (WATER FOR ELEPHANTS – USA 2011)

13. pátek pouze v 16 hod
14. sobota pouze v 16 hod
15. neděle pouze v 16 hod
16. pondělí pouze v 16 hod
17. úterý pouze v 16 hod
18. středa pouze v 16 hod

MEDVÍDEK PÚ (WINNIE THE POOH – USA 2011)

13. pátek pouze v 17.30 hod
15. neděle pouze v 19.45 hod
16. pondělí pouze v 17.30 hod
17. úterý pouze v 17.30 hod
18. středa pouze v 19.30 hod

KAZATEL (PRIEST – USA 2011)

16. pondělí pouze v 19.30 hod
17. úterý pouze v 19.30 hod
18. středa pouze v 17.30 hod

ZDROJOVÝ KÓD (SOURCE CODE – USA/Francie – 2011)

19. čtvrtek 16.30 a 19 hod
20. pátek 16.30 a 19 hod
21. sobota 16.30 a 19 hod
22. neděle 16.30 a 19 hod
23. pondělí pouze v 16.30 hod
24. úterý pouze v 16.30 hod
25. středa pouze v 16.30 hod
23. po, 24. út pouze v 19 hod
25. st, 26. čt pouze v 19 hod
27. pátek pouze v 16 hod
28. sobota pouze v 16 hod
29. neděle pouze v 17.30 hod
26. čtvrtek pouze v 16.30 hod
27. pátek pouze ve 20 hod
28. sobota pouze ve 20 hod
29. neděle pouze v 15 hod
30. pondělí pouze v 16.30 hod
31. úterý pouze v 16.30 hod
ČERVEN 2011
1. středa pouze v 18.30 hod

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Život je nejúžasnější představení na světě... Robert Pattinson, Reese Witherspoonová a Christoph Waltz v hlavních rolích neočekávané výpravné romance v unikátně
dojemném balení… O zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, zázraků a nebezpečí, ve ﬁ lmu natočeném podle celosvětového knižního bestselleru Sary Gruenové. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.waterforelephants.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Napínavé dobrodružství ze Stokorcového lesa s novými dobrodružstvími „přihlouplého“ Medvídka Pú a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a pochopitelně také Ijáčka. Animovaná rodinná komedie, které dominují nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra – prostě zábava ve společnosti oblíbených hrdinů... Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 100 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pooh/
Mládeži přístupný

Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!

Válka je věčná, jeho boj je jen začátek... Příběh legendárního Kazatele-bojovníka z poslední Války upírů, který se vydává na fantastickou výpravu na záchranu své
neteře, která je unesena skupinou krvežíznivých upírů... Paul Bettany v hlavní roli akčního sci-ﬁ thrilleru. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://priest-movie.net/
Doporučená přístupnost: od 12 let

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Využij každou vteřinu! Probudil se v těle neznámého muže a zjišťuje, že se právě zapojil do náročné mise, jejímž cílem je najít útočníka, který má na svědomí výbuch
Chicagského příměstského vlaku... Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru, od režiséra ﬁ lmu „Moon“ Duncana Jonese. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.hce.cz a na www.enterthesourcecode.com
Doporučená přístupnost: od 12 let

Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
PIRÁTI Z KARIBIKU – NA VLNÁCH PODIVNA (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES – USA 2011)
Johnny Depp opět v roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů... Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penelope
Cruzová), není si jistý, zda jde o lásku, nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Donutí ho proto, aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse
nebo ženy ze své minulosti. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digita.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pirates/
Mládeži přístupný

WESTERNSTORY (ČR – 2011)

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Střelená komedie nabitá létem!!! První letní komedie tohoto roku – ze zákulisí příprav sezóny ve westernovém městečku. Hrají Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr
Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Pavel Landovský a další. Režie Vlastimil Peška. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 85 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.westerstory.cz
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
PIRÁTI Z KARIBIKU – NA VLNÁCH PODIVNA (PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES – USA 2011)
Johnny Depp opět v roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů... Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penelope
Cruzová), není si jistý, zda jde o lásku, nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Donutí ho proto, aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse
nebo ženy ze své minulosti. Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digita.
Vstupné 165 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.falcon.cz a na http://disney.go.com/pirates/
Mládeži přístupný

27. pátek pouze v 18 hod
28. sobota pouze v 18 hod
29. neděle pouze v 19.30 hod

NEZNÁMÝ (UNKNOWN – USA 2011)

30. pondělí pouze v 19 hod
31. úterý pouze v 19 hod
ČERVEN 2011
1. středa pouze v 17 hod
2. čtvrtek pouze v 17 hod
3. pátek pouze v 17 hod
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa
2. čtvrtek pouze v 19 hod
3. pátek pouze v 19 hod
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa

REKVALIFIKACE (ČR 0 2011)

Vem si zpět svůj život... Napínavý thriller o muži, který se probere po autohavárii z kómatu, vlastní žena ho nepoznává a jeho identitu si přivlastnil úplně cizí muž...
Úřady mu nevěří, pronásledují ho nájemní vrazi a on musí najít pravdu. V hlavních rolích Liam Neeson a Diane Krugerová. České titulky. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na http://warnerbros.cz a na http://unknownmovie.warnerbros.com/
Mládeži přístupný

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Příběh pana Zrzavého, napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí… Komedie plná absurdit, paradoxů a humoru. Režie Vlado Štancel. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 80 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmrekvaliﬁkace.cz
Mládeži přístupný

Premiéra v ČR i v celém světě!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI!!!
KUNG FU PANDA 2 (KUNG FU PANDA 2 – USA 2011)
Připravte se na pandastický rok! Další osudy legendárního Dračího bojovníka Po, který chrání Údolí míru po boku svých idolů a přátel (Pěti postrachů) Tygřice, Jeřába,
Kudlanky, Zmije a Opičáka. Rodinná animovaná komedie studia Dream Works (ﬁ lmy o Shrekovi nebo Madagaskar). Film je uváděn v českém znění. Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 130 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.bontonﬁlm.cz a na www.kungfupanda.com
Mládeži přístupný

LIDICE (ČR – 2011)

Premiéra v ČR!!! FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic? Není to historický dokument, ani válečný ﬁ lm. Je to ﬁ lm o osobních dramatech obyčejných obyvatel jedné malé středočeské vesnice... Film byl natočen podle mistrovského scénáře Zdeňka Mahlera „Nocturno“. V hlavních rolích Karel Roden, Zuzana Fialová a Zuzana Bydžovská, v dalších
rolích R. Luknár, O. Novák, V. Kubařová, N. Lichý, J. Budař a V. Jiráček. Režie Petr Nikolaev (ﬁ lm „Báječná léta pod psa“). Zvuk Dolby Digital.
Vstupné 90 Kč
Více informací o ﬁlmu na www.ﬁlmlidice.cz
Mládeži přístupný

Provozování pohřební služby
Náchod, Červený Kostelec, Hronov
Veškeré služby pohřební,
hřbitovní a kamenické.
Pich Tomáš, tel. 777 656 830
Náchod, Strnadova 51, tel. 734 330 252
(vedle drogerie TETA)
PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE
Pondělí – Pátek 8.00 –12.00 hodin.
Mimo tuto pracovní dobu
je možné sjednat pohřeb

•Pult Centralizované Ochrany, Video Pult Centralizované Ochrany
a GPS AutoCar Pult Centralizované Ochrany
•Strážní fyzická ochrana objektů•Veškerá činnost týkající se organizačních
záležitostí v požární ochraně •Detektivní služby
•Veškeré montáže a revize zabezpečovacích,
protipožárních a kamerových systémů

po telefonické dohodě na

JJTrend s.r.o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, tel.: 491 420 145, mobil: 775 744 431

www.jjtrend.com

tel. 777 656 830
86,5 X 59 CMYK

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Město Náchod
a SVČ Déčko Náchod pořádají

7. 5. 2011

až 5O OOO Kč
měsíční splátky

náchodské

na Masarykově náměstí

na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

PCO
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PULT
CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY

napojení na PCO zcela ZDARMA!!
služby PCO již od 499 Kč/měsíc
monitoring 24 hod. denně
Dispečink PCO:
tel.: +420 739 683 764
+420 739 683 768
e-mail: doson@doson.cz/eu

w w w.doson.cz/eu

májování

Podium před novou radnicí
16.00 Country kapela Kamion
18.00 Street dance, break dance, bubnování
19.00 Kapela Český ruce – autorský beat
20.30 Trilobeat a Jiří Shelinger revival
21.00 Lampiónový průvod s Náchodskými mažoretkami
a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
Průvod vychází z ulice Českoskalická,
od České pošty ve Starém Městě.
21.45

OHŇOSTROJ pod Státním zámkem Náchod
k 66. výročí konce II. světové války

Podium před novou radnicí
22.00–22.30 Trilobeat a Jiří Shelinger revival
Stánky s občerstvením, cukrovinkami a dětské zábavné
atrakce po celý den.
Z důvodů přípravných prací na večerní ohňostroj, bude 7. 5. 2011
od 9.00 hodin uzavřené zámecké schodiště od Hotelu u Beránka
a od 18.30 hodin bude uzavřený vjezd na Masarykovo náměstí
v Náchodě. Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2011 otevřen!

